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Spėja, kad Anglai Bom 
barduoja Tik “Domes” 

Vokiečių Karo Laivų

MILŽINIŠKAS CIO 
UNIJŲ AUGIMAS

Indėnų Kariai Perbėgą 
Iš Anglų Armijos i 

Irakiečių Pusę

atsigabenti iš 
ir kitų reik-

riuos tautinius žydų vadus 
stojančius už Angliją.

Washington
menesį šiemet Japonija par
sivežė 1,491,000 bačkų žiba
lo iš Jungtinių Valstijų, va
sario mėnesį—1,279,000 bač
kų, o kovo mėnesį jau 1,- 
533,000 bačkų, tai daugiau 
kaip pusantro miliono.

anglai sutiktų kalbėtis apie 
taiką su Iraqu.

. ORAS.—Trečiadienį 
giedra.

ANGLŲ VALDŽIA ATMETĖ 
TURKUOS PASIŪLYMU 

TAIKYTIS SU IRAQU

ANGLIJA PRALAIMĖJUS 
VIDURŽEMIO JŪRĄ

Bagdad, Iraq 
jo iš čia 
apart Amerikos atstovo

Amerika Nepardavinės So 
vietam Mašinerijos

Rooseveltas Tikisi
Amerikos Orlaiviais

Sumušti Vokiečius

80 Tūkstančių Orlaivių
Anglijai ir Amerikai

Amerikos .fabrikam jar 
užsakyta 40,000 karo orlai
vių. Prezidentas planuoja 
užsakyt dar 40 tūkstančių 
orlaivių, Anglijai ir Ameri-

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad Iraqas 
buvo svarbiausias žibalo šal
tinis anglų karo laivynui vi
duržemio Jūroj ir Anglijos 
laivynui ir tankam Šiauri
nėj Afrikoj ir Mažojoj Azi-

turės ar Vo- 
kitur kur discs 

arba grindis skusti, 
baisiai gaila, bet ką 
padarysi, kad gyve
jų taip piktai pasi-

AMERIKOS KARO LAIVAI 
I GREENLANDIJA

Washington
CIO unijų laikraštis parodo,

Washington.
sios radio kompanijos Am
erikoj nusprendė neperleist 
Hitlerio kalbų balso j šią

Budapest. — čia • gauti 
radio pranešimai skelbia, 
jog kertasi arbai su anglais 
Palestinoj, Anglijos koloni-

Prezidento Politikos 
Rėmėjai Laivais Stu
mia Ameriką Karan

qiečįų pusę ir kovoja prieš 
anglus.
Syrijos Arabų Demonstra

cijos prieš Anglus-
• Demonstruoja Syrijos ar

abai mahometonai, pritar
dami Iraqui prieš Angliją.

Amerikonų Uftiversitetas 
Beirute, Syrijoj, pavarė 600 
arabų studentų, kad jie de
monstravo už Iraqa prieš 
Angliją.

“Dabar mes nenorime mo
kintis,- mes norime kovoti,” 
pareiškė arabai studentai, 
kada universiteto pirminin
kas Bayard Dodge stengėsi 
atkalbėt juos nuo demons
tracijų.

Syrija yra francūzųi ko
lonija.

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Tokio. — Japonų spauda 
įžiūri, kad Amerika greit 
pradės kara su Vokietija.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

šaukti savo kariuomenę iš 
Habbanijos srities; tik tada

Washington
ir Anglija stengiasi užpirkt 
visą pagaminamą Meksikoj 
žibalą.

Istanbul, Turkija.—P ra 
nešama, kad Iraqo karino

Washington, geg. 6.—Am
erikos valdžia uždraudė 
pardavinėt Sovietam bet ko
kią mašineriją reikalingą 
karo tikslams.

Washington, geg. 6.—De 
mokratas senatorius- Pep 
per šaukė Jungtines'Valsti

landi ją, Icelandiją ir Kana- 
rių ir Cape Verde salas. 
Pepper š i m tap rocentiniai 
remia karinę Roosevelto po
litiką.

erikos prieplaukose; jie 
taipgi reikalauja lydėt šios

Mexico City. — Meksikos 
valdžia atsisako sumegst di
plomatinius ryšius su Ispa
nijos diktatorium generolu 
Franco.

Berlin, geg. 6.—Vokiečiai 
ir italai užėmė jau beveik 
visas graikų salas palei 
Turkiją. "

Išbėgio- 
visi amerikonai

Šiuomi gavome geroką pluoštą pasveikinimų “Laisvės 
30 metų Jubilėjaus progh. Prašome pasiskaityti:

Lietuvių Moterų Birutės Kliubas, Phila., Pa., $3.00.
ALDLD 77 kp., Cliffside, N. J., $5.00.
LDP Kliubas, Elizabeth, N. J., $6.25.
ALDLD 236 kp., Washington, Pa., $2.00.
LDS 9 Apskritys, Benld, Ill., $5.00.
Pavieniai:

Washington. — Amerikos 
armijos ir laivyno žinovai 
pranešė prez. Rooseveltui, 
kad Anglija faktinai jau 
prakišo kovą Viduržemio 
Jūroje; sako, jog po kelių 
savaičių vokiečiai ir italai 
jau visiškai viešpatausią toj 
jūroj nuo Gibraltaro iki 
Mažosios Azijos.

Bagdad, Iraq. — Iraqo 
valdžia praneša, kad atimti 
iš anglų jau visi žibalo šal
tiniai tame krašte.

K. Joneliūnas, Brooklyn, N. Y., $10.00; Petras Anuš- 
kevičius, Newark, N. J., $1.00; Jos Nordikks, Pittsburgh, 
Pa., $1.00; Brooklyno malioriai W. D. Kasper ir Frank 
Šležas, $3.00; J. Paltanavičius, Ansonia, Conn., $1.00; 
P. Cibulskis, Nanticoke, Pa., $1.0Q; Zenonas Stasiulis, 
$1.00; Jeronimas Bakūnas, Cliffside, N. J., $1.00; T. Dau
gintis, W. Hanover, Mass., $3.00; M. Voveris, Waterbury, 
Conn., $1.00; Juzė Pastarnak, Walpole, Mass., $1.00; 
K, Mugianienė^-San Francisco, Calif., $2.00; Aug. Seitz, 
Anascotia, D. C., $2.00 ir J. Raulinaitis, Lost Creek, Pa., 
$1.00.

Nauji Skaitytojai
Naujų skaitytojų prisiuntė sekamai: P. Bokas, Wa

terbury, Conn., metinį; Geo. Krance, Bridgewater, Mass., 
pusmetinį; Vincas Kajackas, Bridgeport, Conn., pusme
tinį ir Juozas Gailiūnas, Brooklyne, metinį.

Širdingai tariame, ačiū visiems draugams ir organiza
cijoms už pasveikinimą. Taipgi ačiū tiems draugams, ku
rie prisiuntė naujų skaitytojų. Lauksime daugiau svei
kintojų.

London. — Vokiečių or
laiviai sušaudė tris anglų 
baliūnus ties Doveriu.

savo karo laivų “Gneise- 
nau” ir “Scharnhorst,” o 
patys šie laivai esą kur ki
tur.

Pasak anglų, tai jau dau
giau kaip mėnesį tiedu na- 
zių karo laivai stovį Breste. 
Bet jeigu anglų orlaiviai 
taip* atakuotų tikrus karo 
laivus, o ne “domes,’’ tai lai
vai būtų pasišalinę po vieno 
kito bombardavimo.

Švedijos karininkai taip 
pat girdėjo, kad vokiečiai 
ketina padirbt šimtus sub- 
marinų “domių” ir paleist 
jas į Atlanto Vandenyną; 
tegul, girdi, anglai užpuldi
nėja “domes,”' kuomet tik
rieji vokiečių submarinai 
skandins anglų laivus. \ -?

Kruvini Susidūrimai su Ari-
* glais Jeruzalėje

Berlin. — Vokiečiai tei
gia, kad Jeruzalėje įvyko 
kruvini susidūrimai tarp 
arabų ir anglų. Angliška po
licija šaudė į minią ir nušo
vė kiek arabų. Sprogo bom
ba prie aukštojo anglų ko- 
misionieriaus rūmų.

Reikalauja, kad Anglai Iš
trauktų Visą Savo Kariuo

menę iš Iraqo
Bagdad, Iraq. — Iraqieciu 

valdžia pareiškė, jog Angli
ja' turi ištraukt visą savo 
kariuomenę iš Iraqo; tik ta
da Iraqas priimtų Turkijos 
pasiūlymą ir pradėtų dery
bas dėl taikos su Anglija.

New York. — Vien Uni
ted States Plienu, korporaci
ja jąų.pągaminą .daugiau 
plieno dirbinių negu visi 
Vokietijos* fabrikai, kaip 
spėja šios korporacijos pir
mininkas Irving S. Olds. Ji 
dabar daugiausia stato ka
rinius laivus ir dirba įvai
rius kitus karo reikmenis.

Komitetas Amerikai Gin
ti Gelbėjant Angliją skelbia, 
kad Amerikos ir Anglijos 
pramonė pagamina 48 pro
centus visų fabrikinių dir
binių pasaulyje, o vokiečiai 
tiktai 24 procentus. Šis ko
mitetas, todėl, tvirtina, kad 
amerikonų-anglų, fabrikai 
ilgainiui nugalėsią Vokieti-

Washington. — Amerika 
pasiuntė keturis nedidelius 
karinius laivus į Greenlan- 
diją, Danijai priklausiusią 
salą, sako, saugot ją nuo 
vokiečių. Vokiečiai, girdi, 
jau buvo įsitaisę radio ir 
oro stotis Greenlandijoj. 
Bet anglai juos ten užklupę, 
sunaikinę jų stotis ir apsi
dirbę su visais tais vokie
čiais.

ventojai sukils prieš savo 
karinius vadus.”

Amerikos Karo Reikmenys 
Japonam, tik ne Sovietam
Washington, geg. 6.— 

Pranešama, kad Amerikos 
valdžia uždraudė karinių 
medžiagų pardavinėjimą So
vietam.

Klerikalų garbinamas gene
rolas Raštikis atsistojo smeto- 
nininkų priešakio Berlyne. 
Chicagos kunigų “Drauge” 
(geg. 3 d.) kunigas Prunskis 
sako:

“Tikime, kad jo organizuo
jami tremtinių pulkai laisvi 
grįš į tėvynę.”

O mes tikime, kad jie nie
kados nebegrįš, kaip nebesu
grįžo rusiškų Kolčakų, Deni- 
kinų ir Wrangeliu suorgani
zuoti pulkai. Niekas apie tuos 
pulkus šiandien nebešneka.

asmuo 
ir tik informacijos tikslais.”

O kodėl “Draugas” šitą suo
kalbį su Lenkijos ponais slėpė 
nuo savo skaitytojų ? Kodėl 
nepaskelbė tų “informacijų,” 

j “Draugo” žmonės buvo 
jeigu kas dalyvavo, 1 nuėję pasisemti?

“Daug Reikalų
Aukų.”

Kurie Pirmutiniai Badaus. 
“Raštikio Pulkai” Nebegrįš 
Churchill ir “Pikti Hunai.” 
Lietuvoje Gegužinė Šiemet. 
Be Ugnies Nėra Dūmų.

Rašo A. Bimba

Beirut, Syrija. — Syrie- 
čiai nušovė du anglų orlai
vius, kurie nešė kareivius 

su or
laiviais žuvo bent 37 karei
viai.

Pranešimai iš Iraqo sako, 
kaddndėnai kareiviai perbe-

Klerikalinė spauda vienu 
balsu pereitą, savaitę atsiduso: 
“Daug reikalų — mažai au
kų.” žmonės nebeduoda pini
gų “Lietuvos gelbėjimui.”

Gerai katalikai žmonės ir 
daro. Jų aukos eina ne Lietu
vai, bet Lietuvos priešams. 
Kas myli Lietuvą, tas negali 
aukoti “Lietuvos gelbėjimui,” 
nes Lietuvį labai gražiai susi
tvarkius.

Anglijos premjeras' Chur
chill labai negražiai išplūdo 
Vokietijos žmones. Visus 70 
milionų ’ vokiečių i š v a d ino 
“piktais hunais.”

Tai imperialistinio šmoto 
karčioji tulžis prieš visą tautą. 
O vokiečių tauta nekalta. Ji 
vaitoja po Hitlerio letena.

Hitleris nėra vokiečių tau
ta, kaip Churchill nėra anglų 
tauta.

Berlin. — Vokiečiai pra 
neša:

Lietuvos pabėgėliams sugrį
žimo kelias tėra vienas: Jie 
turi tapti žmonėmis, pasitaisy
ti, persiauklėt, atpakūtavot už 
Lietuvoje papildytus griekus. 
Tik tokius priims laisva Lietu
va.

Generolai 
kieti jo j, 
mazgot, 
Mums jų 
tu velnią 
nimas iš 
juoke.

Kup. Prunskis irgi nebesu 
grįš Lietuvon, jeigu pirma ne 
pasitaisys.
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Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paragino karo 
ministerį H. L. Stimsoną ir 
karinės gamybos direkto
rius Wm. Knudseną ir Sj. 
Hillmaną, “daryt visus rei
kalingus žingsnius, kad pa
statyt žymiai daugiau bom- 
binių orlaivių, kuo greičiau
siai,... kol ' demokratijos 
tikrai paims viršų ore prieš 
vokiečius.”

Artimi kariniai preziden
to Roosevelto patarėjai sa
kė jam, kad tik iš oro tega
lima bus sumušt Anglijos 
priešus. Reikėsią, girdi, 
“taip lyt orlaivių bombo-

Kurios šalies žmonės pir
miausia badaus: Vokietijos ar 
Anglijos ?

Taip dabar statomas karo 
klausimas.

Vokietija pavergė keturioli
ka kraštų. Ginklų pasigamina 
užtenkamai. Bet Anglijos lai
vynas ją laiko užblokadavęs ir 
su užsieniu Vokietijos preky
ba beveik visai nukirsta.

Anglija ginklų pasigamina 
mažiau, bet jai ginklų prista
to Amerika.

Anglijos laivus vokiečių 
submarinai siunčia į jūrų dug
ną. Ar pajėgs ji 
užsienio duonos 
menų ?

Veikiausia šis 
mas nulems šį karą

naikintuvą; be to, vokiečiai 
oro bombomis padegė bei 
sužeidė devynis prekinius 
Anglijos laivus.
Vokiečiai Sunaikinę 16 An

glijos Orlaivių
Vokiečių bombininkai pa

darė galingus sprogimus ir 
daug didelių gaisrų Belfas
te, Šiaurinėj Airijoj, ypač 
to miesto prieplaukose ir 
orlaivių ir amunicijos fab
rikuose.
. Dienos laiku ties Mansto- 
nu vokiečių lakūnai sunaiki
no 16 Anglijos orlaivių sto
vykloje, ant žemės. Jie taip 
• pat sėkmingai bombardavo 
anglų prieplaukas Plymou
th ą, Ipswich ą ir kitas.

Vokiečiai nukirto žemyn 
penkis anglų orlaivius, o sa
vo neprarado nei vieno.

Sen. Pepper šaukia Ameri 
ką Užimt Svetimus Kari

nius Punktus

Karo Priešininkai Kaltina Rooseveltą, kad Jis Gudrybėmis 
Ir Aplinkiniais Keliais Bando (velt Ameriką Karan

Washington, gegužės 6.— 
Šiandien Jungtinių Valstijų 
kongresas pradės svarstyt, 
ar perleist Anglijai laivus 
Vokietijos ir Italijos, sutu
rėtus Amerikos prieplauko
se. Kongresas taipgi spręs, 
ar pervest anglam Franci- 
jos ir kitų kraštų prekinius- 
keleivinius laivus sulaikytus 
šios šalies uostuose. Tarp tų 
laivų yra ir vienas Lietuvos 
laivas.

Berlin, geg. 6'. — Anglų menė jau užėmė Habbaniją, 
orlaiviai bombardavo Bag- didelę anglų' orlaivių sto- 
dadą, Iraqo sdstinę

“Draugas*’ teisinas (geg. 3 
d.), kad jo atstovai nedalyva
vę pasitarime su lenkais. Bet (kurių 
sako: o “

valandas sunaikino keturis 
prekinius anglų laivus, visojjoj. Arabai pagrobė kai ku 
24,000 tonų įtalpos, ir pus-

Anglų orlaiviai jau pen
kioliktą kartą atakavo vo
kiečių karo laivus “Scharn
horst” ir “Geneisenau,” sto
vinčius Brest prieplaukoj, 
Franci jo j. Tiesiog pataikė į 

gą iš anglų armijos į ira-įjuos bombomis, perverian- 
čiomis net storus karo lai
vu šarvus.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų "karininkai ' spėja, įkad 
vokiečiai laiko Breste, tik 
gerai padirbtus pavidalus į jog nuo pernai lapkričio mė

nesio iki šiol CIO gavo be
veik pilną milioną narių, ir 
dabar CIO unijos turi viso 
arti 5,000,000 narių. CIO 
pirmininkas Ph. Murray pa
reiškė: “Aš tikiu, jog per 
penkis metus mes išaugsime 
iki 10 milionų narių.”

Prezidento Patarėjai Ragina Kriošint Vokietijos ir Italijos 
Gyventojus, Iki Jie Sukilsią prieš Savo Valdovus

mis ant Vokietijos ir Itali-

Sena lietuvių tauta. Sena jas išvien SU Anglija užimt 
Lietuva. Gegužinė šventė irgi francūzų Dakarą, vakarinė
se si lauk ė Virš penkių dešimtų j je Afrikoje, Portugalijos sa. 
metų amžiaus. Bet tik šiemet ’ • • •
pirmu kartu Lietuvos liaudis 
galėjo laisvai tą darbininkų 
tarptautinę šventę švęsti.

Ir mokėjo Lietuvos žmonės 
ir fvyriausybė šitą progą gra
žiai išnaudoti. Kaune, Vilniu
je ir kitur įvyko tokios eise
nos gatvėmis, kokių. Lietuvos 
miestai ir kaimai nebuvo ma-

Vokiečiai Gauną Tiek Dir 
binių iš Francijos, kiek An 

glai iš Amerikos
Washington. — Roosevel- anglam prieš Iraqa 

tiniai politikai atranda, kad 
Amerika “dar labai perma- 
žai” duoda ginklų pagalbos 
Anglijai. Jie sako, kad vo
kiečiai iš Francijos fabrikų 
ir kasyklų gauna tiek karo 
reikmenų, kaip anglai iŠ 
Amerikos.

Naziai Paskandinę Susikirtimai Tarp 
5 Angly Laivus

London. — Turkija pasiū
lė Anglijai taikytis su Ira
qu, kurio valdžios galva yra 
Rašid Ali Gailani, palankus 
vokiečiam. Turkija 
tarpininkauti.

Anglija mandagiai atmetė 
šalies karo laivais prekinius Turkijos pasiūlymą dėlei 
laivus su reikmenimis į An- taikos su Iraqu. Sako, kad 
gliją. Tą perša ypač kon- Iraqo valdžia turi pirma at- 
gresmanas Cox ir Carl Vin
son, pirmininkas kongreso 
komisijos laivyno reikalais.

Karštas Roosevelto politi
kos rėmėjas kongresmanas 
Cox pripažįsta, jog tokie 
žingsniai įvilktų Ameriką į 
karą, bet, girdi, “taip ir rei
kia; todėl pirmyn!”

Karo priešininkai kaltina 
Rooseveltą, kad jis tokiais 
aplinkiniais žingsniais ir 
gudrybėmis stengiasi įvelti 
Ameriką į karą. ._____ •

Amerikos Fabrikai 
Įveiksią Vokiečius

Washington. — Roosevel
to šalininkai kongrese rei
kalauja pervest Anglijai lai
vus Vokietijos, Italijos ir 
kitų kraštų, sulaikytus Am- 

Smūgis Angly Žiba
lo Šaltiniam

Kai pernai pavasarį Lietu
vos gamta gražiai puošėsi va
saros rūbais, Lietuvos liaudis 
tebevaitojo po kruvinu Smeto
nos jungu. O šį pavasarį ji iš
ėjo į gatves, į aikštes, į laukus tai tik kaipo privatinis 
ir linksmai atsiduso, pasi
džiaugė prašvitusiu pavasariu
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Dar Vienas Žingsnis ir Karas
Anglijos šalininkai viską daro, kad 

Jungtines Valstijas įtraukus karan. Tas 
žygis išplaukia iš Anglijos politikos. An
glija nepaisė, kad Norvegija, Graikija, 
Jugoslavija atsidurs Vokietijos okupaci
joj, bet ji tas šalis stūmė karan. Ji deda 
pastangas, kad Švediją ir Turkiją įtrau
kus. Ji vis turi viltį, kad Sovietų Sąjun
ga bus įtraukta karan Anglijos naudai.

Amerikoj jos diplomatei randa gerą 
dirvą, nes tam pritaria Rooseveltas ir 
turčiai. Čia organizavosi visoki komitetai 
-—“Committee to Defend America by Ai
ding the Allies” (Komitetas Ginti Ame
riką Gelbstint Aliantams). Tas komitetas 
ir Wall Strytas veikia, kad greičiau 
Jungtines Valstijas įvėlus karan.

Karui priešinga Amerikos liaudis. Tą 
parodo net toki pro-angliški balsavimai, 
kaip American Institute of Public Opi
nion, kuris pastatė sekamus klausimus:

Jeigu Amerikos karo laivai lydės tavo- 
rinius laivus į Angliją ir Vokietijos sub- 
marinai nuskandins Amerikos karo lai
vą, ar jūs sutinkate, kad Jungtinės Val
stijos stotų karan? Tik 40% atsakė, kad 
sutinka; 50% pasakė, kad ir tada nesu
tinka, kad Amerika būtf kare, o 10% 
nebalsavo.

Kitas buvo klausimas: Jeigu Jungt. 
Valstijų prekybos laivai, kurie veža gin
klus Anglijai, bus skandinami, ar sutin
kate, kad Amerika stotų karan? Tik34% 
atsakė—taip; 58% pasakė, kad priešingi, 
o 8% nebalsavo.

Senatorius Burton K. Wheeler, kalbė
damas Buffalo mieste, sakė, kad prezi
dentas Rooseveltas sulaužė savo “taikos 
pažadus, kad jis viską daro, kad Ameri
ka būtų kare.” Jis privedė daug Roose- 
velto citatų parodant, kaip prezidentas 
sakė liaudžiai, kad jis “neapkenčia ka
ro,” kad “laikysis taikos politikos,” o da
bar to visko išsižadėjo. Wilsono taikos 
pažadai prieš Roosevelto buvo tik šešė
lis. Rooseveltas, 1931, 1936 ir 1940 me
tais rinkimų kampaniją vedė po taikos 
obalsiais. “O dabar,—senatorius sakė,— 
beliko tik vienas žingsnis prie karo, ku
rio Amerikos žmonės nenori.”

socialistai apgavinėjo darbininkus, ^aky
dami: “nebus daugiau karo,” “Tautų Ly
ga neprileis,” slėpė nuo masių imperia
listų apsiginklavimą. Per visą laiką už
siėmė provokacijomis prieš Sovietų Są
jungą.

Ir kada prasidėjo Antras Pasaulinis 
Imperialistinis Karas, tai vėl jie nuėjo 
tarnauti buržuazijai, dabar jie “gelbsti 
demokratiją” ir ten, kur jos nebuvo ir 
nėra, kaip tai Graikijoj, Finliandijoj ir 
kitur.

New York “Times’Lpaskelbė dešiniųjų 
socialistų grupės; taip vadinamos Social- 
Demokratų Fedęracijos, su Algernon 
Lee priešakyj, laišką Rooseveltui, kuria
me ragina prezidentą “veikti už demo
kratiją” net ir tada, “jeigu Roosevelto 
žygiai vestų Ameriką į karą.” Šis jų žy
gis dar kartą parodo, kaip socialistai 
tarnauja imperializmui.

T ai Pabrėžimas Nepriklausomos 
Politikos

Balandžio pabaigoj iš Maskvos prane
šė, kad Sovietų Sąjunga per savo žemę 
neperleis nei į Vokietiją, nei iš Vokieti
jos ginklus, amuniciją, karo orlaivius, 
tankus ir kitką. Tuo Sovietai dar kartą 
pabrėžia, kąd%ie "laikėsi ir laikosi griež
tai nepriklausomos, nesikišimo politikos 
į imperialistų karą. Tuo jie dar kartą už
duoda per nosį tiems liežuvninkams, ku
rie skalavo, būk Sovietų Sąjunga gelbė
ja Vokietijos fašistams kare. Tuo jie dar 
kartą pareiškia, kad Sovietų žemė ne
buvo ir nebus jokiems imperialistams 
vieškelis.

Darbo Žmones Gausiai Stoja į 
Lietuvos Kooperatyvus

Visoje Lietuvos TSR šiuo narių verbavimo darbas vy-

Orlaiviai ir Bombų Lietus
Londone mano, kad Vokietijos fašis

tai turi apie 40,000 orlaivių. Jų tarpe 13,- 
000 bombinių; 8,500 mūšio; 1,000 žval- 
ginių, 1,000 jūrinių; 5,000 transporto; 5„- 
000 pagelbinių transporto; 5,000 lavini
mosi ir 1,500 kitokių. Vokietijos oro jė
gos padalintos į septynis atskirus orlai- 
vynus, kurie kiekvienas vienu kartu gali 
pasiųsti prieš Angliją 1,300 orlaivių ar
ba bendrai apie 9,000. Iki šiol ant Angli
jos vienu kartu dar . nepuolė daugiau, 
kaip 2,500 vokiečių lėktuvų.

Kas bus, jeigu 9,000 orlaivių kasdien 
puls Angliją? Gegužes 3 dieną 200 vokiš
kų bomberių puolė Liverpoolį. Jie nu
metė kelis tūkstančių bombų ir miestą 
paliko liepsnoje. Nepaisant didelės Ame
rikos pagelbos, Vokietija dar vis galin
gesnė ore už Angliją. Aišku, savo ruožtu 
Anglijos orlaiviai pridaro didelių nuosto
lių Vokietijos miestams.

Socialistai už Karą
Pereitame Imperialistiniame Kare so

cialistai tarnavo buržuazijai ir išdavė 
darbininkų reikalus. Po karo, kada darbo 
žmonės-vertė buržuaziją, tai socialistai 
atėjo turčiams į pagelbą ir padėjo dar
bininkų sukilimus smaugti. Paskui, kada 
imperialistai ruošėsi prie naujo karo, tai

Kova su Atsilikimu
Lietuvoje šiuo metu pradėta didelė 

kampanija už tai, kad išnaikinti beraštiš- 
kumą Lietuvos liaudyje. Į šią kampaniją 
raginami stoti ir mokytojai ir studentai 
ir visi, kurie gąli prie apšvietos darbo 
prisidėti. /

Yra iškeltas/šūkis, kad iki 1944 metų 
sausio 1 djįffl()s Lietuvoje neliktų nei vie
no iki 50 iwKų ąmžiaus žmogaus nežinan
čio rašto. \Į

Justas Paleckis tuo reikalu pareiškė:
“Visos tarybinės respublikos pagrinde 

jau likvidavo neraštingumą—Tarybų Lie
tuva neturi nuo jų atsilikti, neturi savo 
atsilikimu trukdyti socializmo pergalės.”

Grigaitiškai-Lenkiška 
Prietelystė

Čikagoj išeinąs lenkų dienraštis “Dzie- 
nnik Chicagoski” (nr. 100) paskelbė, kad 
tame mieste Grigaitis ir kun. Prunskis 
iš vienos pusės ir keletas anti-sovietinių, 
lenkų—iš kitos suorganizavo lietuvių- 
lenkų prietelystės kliubą. Dėl to H. Jag
minas “Vilnyje” plačiau rašo:

“Praeitą sekmadienį, balandžio 27-tą 
dieną, grupė lietuviškų bankrotų suėjo į 
pasitarimą su panašia grupe lenkiškų 
šlėktų/ Pasitarimas koncentravosi apie 
klausimą, kaip bendrai kovoti prieš Ta
rybų Lietuvą ir išsilaisvinusią Lietuvos 
liaudį. Pasekmėj broliško pašnekesio, pri
ėjo prie susitarimo.

“Abidvi grupės sutiko ir ten pat su
organizavo veikimo aparatą, kurį pava
dino: “Klub Przyjazni Polsko-Litews- 
kiej,” Pirmininku aparato bus tūlas šlėk
ta Adam Kulikowski,

“Sumanymą eiti išvien su šlėktom prieš 
Lietuvą, padarė lietuviški bankrotai. Su
sirinkimas taipgi įvyko pas lietuVį.

“Iš blietuvių pusės susirinkime dalyva
vo šie žmonės: Pijus Grigaitis, kunigas J. 
Prunskis, St. Petrulis, J. P. Vark^la ir 
keli kti.

“Iš šlėktų pusės dalyvavo šie žmonės: 
Adam Kulikowski (su žmona), K. Roz- 
m^rkowa, kunigas Mieczyslaw Starzyns
ki, Bare (su žmona), J. Staniewicz (su 
žmona) ir T. Hoinko.

“Susirinkime vadovaujančiu asmeniu 
buvo P. Grigaitis. Jisai pasakė ir pagrin
dinę kalbą. Nuomonių skirtumų nebuvo 
nė pas vienus, nei pas kitus. Šlėktos 
džiaugėsi, kad atsirado “litwinu”, kurie 
nori Lietuvai antros Liublino unijos?’

Prieš tūlą laiką buvo paskelbta, kad 
Amerikoje šiuo metu besibastąs “Lenki
jos premjeras,” gen. Sikorskis, jau turė
jęs pasitarimų su “tūlais lietuviais” apie 
kovą prieš tarybinę Lietuvą. Matyt, ten 
buvo padaryta tam tikrų nutarimų orga
nizaciniais klausimais. Ir štai va tuojau 
po to matome Čikagoje lietuvių-lenkų 
kliubą, suorganizuotą tam pačiam tiks
lui ...
. Mes visuomet buvome ir esame už lie-

ventojų, iš kurių pusė mote-jdžiama, kad narių verbavi- 
rų ir jaunimo. Ligi vasario mui trūksta aktyvistų, ku- 
2^ d. naujų narių įstojo apie .rie būtų galimai daugiau 
dulkstančiu. Numatoma supažindinti su kooperati

niu darbu bei tarybines ko
operacijos įstatais. Tokie 
aktyvistai į tarybinius ko
operatyvus sutelktų žymiai 
didesnes darbo žmonių ma
ses. ’ D. R.

du Rūkstančiu.
į kooperatyvus sutelkti apie

metu vyksta plati naujų na- • ko nepatenkinamai. Nusi- 15,000 narių, 
rių verbavimo kampanija į statyta narių verbavimo Maru a m™ # .
vartotojų kooperaciją, kuri darbą suaktyvinti. Alytaus vykdomieji komitetai narių 
pertvarkoma tarybiniais pa- apskrityje į seniūnijas ir ' 
grindais. Tūkstančiai darbo kaimus išsiųsta apie 150 ak- 
valstiečių, darbininkų įstoja 
nariais į kooperatyvus.

Utenos apskrityje koope
ratyvų narių skaičius pakilo 
900%. Anksčiau apskrityje 
buvo tik 1,030 kooperatyvų 
narių, o šiuo laiku jau yra 
apie 10,000. Vien nuo vasa
rio 20 iki 27 d. įstojo 2,273 
nauji nariai. Utenos apskr. 
įvykstančiuose darbo žmo
nių susirinkimuose konkre
čiai kalbama*apie tarybinės 
kooperacijos reikšmę, darbo 
valstiečiai svarsto koopera
tyvų tinklo plėtimo klausi-

rių verbavimo kampanija į statyta narių verbavimo Marijampolės apskrityje

verbavimo akciją laiko an
traeiliu darbu, todėl patys į 
tą darbą silpnai įsitraukia 
ir mažai skiria tam darbui 
vietos aktyvistų.

Mažeikių apskrityje nu

tyvistų. Nepilnais daviniais 
valsčiuose įstojo apie 1,000 
naujų narių. Aktyvas, iš
vykdamas į provinciją, įsi
pareigojo a r t i miausiomis matoma sutelkti į koopera- 
dienomis narių skaičių pa- tyvus apie 20,000 narių. Sū
didinti 6 — 7 kartus. Čia, 
kaip ir kai kur kitur, susi
rinkimai buvo pravesti ne
vykusiai: buvo sakoma il
gos kalbos, kuriose^buvo lie
čiama ir sukaktuvės ir ko
lektyvinių ūkių klausimas 
ir tt., gi apie kooperaciją 
tik į pat galą. Tarybų val
džiai priešingi elementai va

rną. Tuo tarpu kitose vieto-iro aktingą agitaciją, esą, 
se dažnai neatsakoma į,kooperatyvų nariai turės 
valstiečių* klausimus, kaip stoti į kolektyvinius ūkius, 
kooperatyvų r tinklas bus 
plečiamas, kad jiems nerei
kėtų važinėti 20—30 klm. 
dėl smulkių prekių, tinka
mai neišaiškinama tarybi
nių kooperatyvų 
Panašiai

reikšmė, 
darbas vyksta 

Lazdijų apylinkėse. Ten silp
nai stengiamasi plėsti ko
operatyvų tinklą. Dažnai 
netinkamai pravedami susi
rinkimai: aktyvistai, sušau
kę valstiečius, kalba apie į- 
vairiausius klausimus, il
gom kalbom nuvargina susi
rinkusius ir tik tada prade
da kalbėti apie kooperaty
vų narių verbavimą.

Kai kurie aktyvistai pa
tys labai mažai tenusimano 
apie kooperatyvus ir nieko 
nežino apie kooperatyvų į- 
status. Tokie aktyvistai, aiš
ku, negali atsakyti į papras
čiausius valstiečių klausi
mus.

1 Apskrityse plečiasi socia
listinės lenktynės dėl geres
nio kampanijos pravedimo. 
Utenos apskr. iššaukė lenk
tyniauti Rokiškio apskritį. 
Mažeikiai lenktyniauja su 
Telšiais, o šiomis dienomis 
į lenktynes įtraukta ir Kre
tingos apskritis. Kėdainiai 
lenktyniauja su Raseiniais. 
Raseinių apskr. ligi vasa
rio 27 d. naujų narių įsirašė 
2,277. Jau įvyko 136 susirin
kimai, kuriuose dalyvavo 
apie 15% moterų.

Alytaus apskrityje iki šiol

Klausimai ir Atsakymai

0.
rje įvy- 
kuriuo-

Aš ištisai skaičiau Petro, 
Cvirkos romaną “žemė Maitin
toja,” ėjusį per “L.” Kodėl 
“Laisvė” nutraukė spausdini
mą, ar gal tiek tos apysakos 
buvo ? Prašau “Laisvės” paaiš
kinimo ir atsakymo per 
vę

Biržų apskrityje narių 
verbavimo darbe iki šiol 
silpnai dalyvauja vietinės 
partinės organizacijos. Tik 
šiomis dienomis vietinės 
partorganizaęijos pradėjo 
kiek aktingiau dalyvauti ko
operatyvų p e r t v a rkymo 
darbe. Vasario 10 d. čia bu
vo apie 2,000 narių, vasario 
20 d. jų skaičius išaugo iki 
3,000. Biržų aktyvistai na
rius verbuoja sukviesdami 
mitingus, panaudodami gar
siakalbius, praktikuoja in
dividualų narių verbavimą 
kaimuose.

Kėdainių apskrityje dar
bas vyksta sekmingįau. Ligi 
vasario 25 d. Kėdainių aps. 
įvyko apie 40 susirinkimų, 
kuriuose dalyvavo daugiau
sia darbininkai, bežemiai ir 
naujakuriai. Vietos Orgbiu
ras su aktyvu pasiryžęs ko
operatyvų narių skaičių pa
kelti ligi 15,000. Tikslių ži
nių apie naujus narius dar 
neturima, tačiau Orgbiuro 
turimais daviniais, koopera
tyvų narių skaičius jau yra 
padidėjęs dvigubai. Gerai 
dirba aktyvistai komjau
nuolis Šileikis, per vieną 
dieną suverbavęs 19 naujų 
narių, Reguliauskas J. ir V. 
Rimavičius, kurie per tris 
dienas įtraukė į kooperaty
vą apie 70 naujų narių.

Kauno apskrityje įvyko 
apie 30 susirinkimų, akučiuo
se dalyvavo apie 5,500 gy-

darytas visai apskričiai ak
tyvas siekia 480 asm. Narių 
verbavimas atliekamas indi
vidualiai ir susirinkimuose. 
Iki vasario 15 d. koopera
tyvų narių skaičius padidė
jo nuo 1,305 ligiUxT

Panevėžio apsknt 
ko 133 susirinkimai,
se dalyvavo 8,411 asm. Na
riais įstojo 2,152 žmonės. 
Aktyvas sudarytas iš 150 
žmonių.

Šakių apskrityje vasario 
25 d. buvo per 3,000 koop. 
narių, tame skaičiuje 80% 
sudaro naujai įstoję nariai.

Šiaulių apskrityje akty
vas narius verbuoja dau
giausia individualiai. Ligi 
vasario 25 d. naujų narių į- 
stojo per 2,000. Manoma, 
kad šiomis dienomis narių 
skaičius padidėjo apie 6 
kartus.

Švenčionėlių apskrityje 
kooperatyvų barių skaičius 
iš 833 iki vasario 25 d. pa
didėjo ligi *4,024. Šaukia
muose susirinkimuose daly
vauja per 30% moterų ir 
jaunimo.

Tauragės apskrityje nau
jų narių prieauglis sudaro 
100%. Ligi vasario 25 d. į- 
stojo 2,400 naujų narių. 
Vien Batakių valse. į koope
ratyvą įstojo apie 500 nau
jų narių.

Telšių apskrityje naujų 
narių įstojo apie 900. Trakų 
apskr. Orgbiuras, kaip bu-| 
vo minėta spaudoje, blogai' 
dirba.

Ukmergės apskrityje įvy
ko 23 darbo žmonių susirin
kimai, kuriuose plačiai da
lyvauja taip pat moterys ir 
jaunimas. Aktyvistas Kolai- 
tis per 5 dienas įtraukė į ko
operatyvus 300 naujų narių.

Vilniaus, Vilkaviškio ir 
i Zarasų apskrityse taip pat 
įžymiai padidėjo narių skai
čius.

Beveik iš visur nusiskun-

Anglijos orlaivininkai Afrikoje, pirm lėksia.nt bombarduoti Italy valdomą 
Kerren, Eritrėjoje, susipažįsta su miniatūroje patiektomis bombardavimo vie
tomis.

tuvių ir lenkų darbo žmonių bendradar
biavimą, kadangi jų yra bendri interesai, 
bendri reikalai. #Mes niekad nebuvome 
lenkų tautos niekintojais. Mes nuolat ir 
nuolat kovojome tik prieš Lenkijos im- 
perijalistus ir išnaudotojus lyginai, kaip 
kad kovojome ir kovojame prieš lietuviš
kus fašistus ir jų sėbrus.

. / v

Na, o “Draugas” ir “Naujienos” ir kiti 
lietuviški fašistai, socijalistai ir klerika- ' 
lai lenkus nuolat visaip niekino. Bet da-

bar jie jungiasi su lenkais fašistais, ku
ria bendrus “prietelystės” kliubus ir aš
trina savo nagus prieš Lietuvą!

Grigaičiai, Druskiai, Šimučiai ir kiti 
lietuvių tautos neprieteliai šiandien yra 
pasiruošę pasibučiuoti su kiekvienu ne
naudėliu, jei tik jis kovoja prieš darbo 
žmones, prieš tarybinę santvarką.

Kur tik leidžia sąlygos, lietuviai darbo 
žmonės turėtų bendradarbiauti su len
kais darbininkais‘ kovojant prieš bend
rus savo priešus, už taiką!

Lais- • 
už ką būsią dėkingas.

Draugiškai,
V. J. Stankus.

Atsakymas

Petro Cvirkos romano “že
mė Maitintoja” perspausdini
mą baigėme ketvirtadienį, ba
landžio 3 d. “Laisvės” 79 nu
mery. Romanas baigiamas se
kamais žodžiais:

“— Smagi bobikė. . . -- gal
vojo jis. — Kodėl man nepa- 
riesti prieš ją ūso! Mirusieji 
atleis ... juk gyventi reikia.”

Kada “žemė Maitintoja” 
buvo spausdinama rusų verti
me Petras Cvirka ją papildė. 
Bet mes naudojomės ta laida, 
kuri buvo išleista Lietuvoje 
Smetonos režimo laiku. Aiš
kiau tariant, mes naudojomės 
cenzūruota laida.

Klausimas
Gerb. Redakcija! Ar ga

lėtumėte viešai paskelbti 
Chicagos dienraščio “Vil
nies” adresą? Aš norėčiau 
tiesiai pasiųsti pasveikini
mą jos suvažiavimui, bet 
nežinau adrefco. Mačiau 
“Laisvėje,” kad jie suvažia
vimą turės gegužės 11 die
ną. Gal ir kiti draugai ndrė- 
tų chicagiečius tiesiai pa
sveikinti su auka.

Atsakymas
“Vilnies” adresas yra 

toks: 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. Paraginkite ir 
savo prietelius pasveikinti 
chicagiečių dienraščio suva
žiavimą.

Anglai Vė! Sužeidę Du Vo
kiečiu Karo Laivus

London, geguž. 5.—Anglų 
orlaiviai vėl atkakliai bom
bardavo Brest prieplauką, 
Francijoj, ir didžiomis bom
bomis pataikė į ten stovin
čius vokiečių karo laivus' 
“Scharnhorst” ir “Gneise- 
nau,” kaip teigia anglų ko
manda. Jie taipgi atakavo 
kitus vokiečių uostus šiau
rinėj Francijoj ir Holandi- 
joj; sunaikino vieną vokie
čių transporto laivą, 10,- 
000 tonų, ir, turbūt, nuskan
dino vieną nazių sargybos 
laivuką.

Hillmanas Agituoja Sparčiau 
Dirbt Karo Įrankius

Washington. — Karinių 
darbų direktorius Sid. Hill
man, Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos pirmininkas, pradėjo 

. maršrutą ragindamas dar
bininkus kuo smarkiausiai 
dirbti karo reikmenis. Jis 
taipgi stengsis ištraukti 
kaip galint daugiau darbi
ninkų iš WPA šalpos darbų 
ir įstatyt juos į karinę pra- 

|monę.

SUŽEIDĘ ANGLŲ 
ŠARVUOTLAIVĮ

Roma. —i- Italai teigia, 
kad jų ir vokiečių orlaiviai 
didelėmis bombomis " kelis 
kartus sužeidė anglų šar
vuotlaivį ties Tobruku, Libį- • V**



’trečias puslapi?

i

Karas nesą darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

M Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. įrašykime.

Motinų Dienai
“Ranka, kuri lopšį supa, to

ji ranka pasaulį valdo.“ Gra
žūs poeto žodžiai, bet realy
bėj, jie tik poeto žodžiais ir 
pasilieka.

“Ranka, kuri lopšį supa,“ 
jau gan nuo senų laikų, su di
dele pagarba, poetiškai kar
tojama, bet kaip seniau, taip 
ir dabar, toji ranka stropiai 
saugojama, idant ji nuo lop
šio toliau, į platesnį pasaulį, 
nei nesiektų.

Ateinantį sekmadienį vėl 
apvaikščiosime Motinos Dieną. 
Motinos Diena daugelyje ša
lių darosi lyg ir tradicinė die
na : tą dieną spauda, sakykla 
ir šeimos nariai atiduoda mo
tinai pagarbą — kas su su
švelnintu žodžiu, kas su do
vanėle, o poetai su gražiomis 
frazėmis. Motinos Dienoj, ži
lagalvė motulė, lyg toji pa
vergtos Indijos nuotaka, išda-

milžiniško lobio. Kožnas ka
ras liaudžiai atgabena vargo 
naštą, gi kapitalistų klasei 
grobio ir lobio laikotarpį.

Motinų Dienoje, kariaujan
čiose šalyse be abejo vėl bus 
garbinamos ir kryžiais sagsto
mos kareivių motinos. Maža
mečių motinoms kaip kur gal 
kiek daugiau maisto skirs, bet 
tai nebus ilgam, greitai vėl 
viskas bus pamiršta. Liaudies 
motinos tokias dovanas su pa
nieka privalo pastumti šalin.

Motinos Dienos minėjimas 
reikia paversti į kovą prieš 
karą, už pasaulinę taiką. Jei
gu valstybė atima nuo moti
nos sūnus, kuomet anie jau 
užauginti į stiprius vyrus, tai 
motinos turi reikalaut, idant 
valstybė pasirūpintų jų sū- 
nais, kuomet anie da mažy
čiai.

Mažasis Jonukas Quill niokosi pikietuoti, nors šiuo 
tarpu ir nereikia vaikščioti pėsčiam, pikietuoja sėdė
damas ant rankų savo tėvo, paskilbusio Transportinin
kų Unijos vado, Michael J. Quill, unijistams pikietuo- 
jant Transportacijos Tarybos raštinę, New Yorke, pro
testuojant prieš tarybos atsisakymą atnaujinti kon
traktą su unija. Čia pat matome ir Mrs. Quill žygiuo
jant pirm vyro ir sūnaus.

Darbininkai Quill’a labai myli. Aną syk, buvusiame 
busmanų streike, ant rankų iškėlę oran šokdino. Bet 
bosai labai jo nekenčia. Bosams geriau toki unijų “va
dai,“ su kuriais prie išsigėrimo galima išrišti reikalus, 
prie kurių nėra streikų nei pikietų.

Ruoškimės Jubiliejiniam Leidiniui

bintą - išrėdyta, vestuvių die
noje, pirmu ir paskutiniu kart 
savo gyvenime, valgys pietus 
su savo viešpačiu - vyru. Skir
tumas bus tame, tai motinai 
pagarba kas metas pakartoja
ma, kuomet tai nuotakai tik 
kaitą jos gyvenime tokia lai
mė tenka pergyventi. Pra’eina 
ceremonijų diena, ir vėl tas 
pats paliko gyvenimo sūkurys.

Motinų garbinimas nekurto
se šalyse pasidarė tik pasity
čiojimu. Europos fašistinėse 
valstybėse motinystė likos pa
versta lyg į komerciją: ski
riamos premijos, moterys vi
sokiais būdais skatinamos ir 
raginamos gimdyti kuo dau
giausiai. Moterys skatinamos 
gimdyt kūdikius ne dėl mei
lės, ne dėl žmonijos gero, bet 
dėl dapildymo būsimų karei
vių eilių.

Šių. metų Motinos Dieną ap
vaikščiojant drebės širdis kož- 
nos motinos kone viso kapi
talistinio pasaulio šalyse. Eu
ropos, Azijos ir Afrikos kon
tinentuose liejasi kraujas mi
lijoninės armijos žaviausių sū
nų ; civiliai gyventojai visur 
žudoma masiniai; miestai ir 
sodžiai verčiama į griuvėsius; 
šimtamečiais kurta civilizaci
ja eina pelenais ir dūmais; 
kur buvo derlingos dirvos ir 
sodai, ten dabar bejausmis ba
das skina sau aukas. Už ką? 
Dėl ko tas nuolatos kartojasi? 
Būkime tikros, kad kaip An
glijos, Francij'os, taip ir Vo
kietijos motinos nei viena ne
gimdė kareivio, kožna savo 
naujagimį spausdama prie šir
dies kartojo—“Būsi artojas 
ar fabriko darbininkas, gal ar
tistas ar daktaras, gal inžinie
rius ar mokslininkas, atideng
si pasauliui naujas, da iki šiol 
niekam nežinomas gamtos pa
slaptybes, atneši žmonijai lai
mę. Tu būsi laimingas ir 
žmonijai naudingas. Būsiu ir 
aš su tavim laiminga. Augk, 
mažuti!“ Bet... atėjo karas, 
išauklėtą sūnų atėmė nuo mo
tinos ir. . . viskas baigėsi.

1914 metais Europos padan
gės užsiliepsnojo, mums, sakė, 
dėl to, kad kaizeris buvo blo
gas. Dabar milijonai žūsta to
dėl, kad Hitleris negeras, o 
kad karui gaminamų pabūk
lų trustai turi savo šaknis iš
plėtę po įvairias pasaulio da
lis, kad anie iš kiekvieno ka
ro susikrauja sau lobius, tai 
komercinė spauda ir sakykla 
tą nutyli, nes jinai iš karinių 
pelnagrobių trupinių minta. 
Laike karo kožnoje didėjėje 
valstybėje dalelė žmonių la
bai pralobsta. Įsivaizduokim 
sau, kad dabar pas mus Ame
rikoje kokiu tai stebuklingu 
būdu kas imtų ir sulaikytų 
karo isteriją, kas atsitiktų ? 
Šalies liaudis išvengtų, didelių 
mokesčių ir žudynių, gi karo 
reikmenų gamintojai nustotų

Apvaikščiojant praeitais me
tais Motinos Dieną Vokietijoj, 
viena motina pareiškė seka
mai : “Neseniai mane apdova
nojo kryžium už išauklėjimą 
gerų kareivių, bet dabar aš 

, esu benamė-vieniša, o aš la
bai mylėjau šeimos gyvenimą. 
Aš negaliu daugiau gimdyt, 
todėl likaus išmesta iš namų ; 
vyras vedė dvidešimties metų 
merginą, kuri laukiasi kūdi
kio.“

Tokių kryžiais apdovanotų
motinų panašus likimas pati-
ko daugybes; jų namai išar
dyti, sūnūs jau žuvę arba da 
kariauja, o žilagalvė motina 
palikta skaudžiam likimui.

“Ranka, kuri lopšį supa,“ 
po tiek gyvenime praleistų

Mes Taksuojami, Kad Galėtų 
Žudyti Mūs Sūnus

skaudžių įvykių - katastrofų, 
“toji ranka“ privalo siekti to
liau, negu vien tik lopšio, 
idant pati save, kartu ir tą 
lopšį apsaugojus nuo nuolat (
pasikartojančių, vis baisesnių i venimą.

Mes tėvai auklėjame kūdi
kius. Pagal savo menką išga
lę, ' bandome suteikti jiems 
daugiau mokslo, kad jie galė
tų pasidaryti sau geresnį gy- 

Trokštame, kad pa

nų užženkliriimui blekės ir 
grabai užsakyti.. Fabrikantai, 
kurie fabrikuose išdirba uni
formas, čeverykus, ginklus, 
užženklinimui lavonų blėtęles 
ir grabus, turės daug, daug

karų. Nepraleiskime Motinos 
Dienos mažaverčiam motinos 
pagerbimui, bet gerbdamos 
motiną, kovokime už pasauli
nę taiką; tai bus garbingiau
sia viso pasaulio motinoms 
dovana, kada nereikės joms 
daugiau lieti ašarų, dėl kare 
žuvusio sūnaus.

K. Petrikienė.

Sūnaus Atsisveikinimas
Su Motina

Sudiev, močiute, 
Aš tau sakysiu, 
Einu į karą, 
Gal nebegrįšiu ?

Nenoriu eiti, 
Nenoriu žūti, ' 
Nenoriu auka 
Aš karo būti. 

. Ant karo fronto 
Ten baisūs mūšiai, 
Vaikinus skina, 
Kai žalias pušis.

Sudrasko kūnus, 
Dalis išnešioja, 
Lavonų likučiais 
Laukus nukloja. 

Dėl ko tie vargšai 
Ten taip kovoja? 
Dėlko lavonais 
Laukus nukloja?

Už buržujų turtą,
Jų fabrikus, mūrus, , 
Vargšai turi mirti 
Ant karo aukūro...

J. J. Potienė.
Pjaustytuvaš pyragaičiams 

tešlos neaplips tešla, jei kiek
vienu-kartu padažysi į sausus 
miltus.

Karštas actas atminkština 
maliava pridžiūvusius šepe
čius, o atmirkus galima baigt 
valyt šiltų muiluotu vandeniu.

Daugiau Moterų Skyriaus 
raštų rasite 4-me puslapyj

gelbėtų subudavoti geresnę 
šalį. Svajojame, kad kada 
nors gal senatvėj mus senus 
priglaus, paguos.

Tik nespėjo paaugti, kaip, 
žiūrėk, jau įstatų, keliais, įsta
tų, kurie perleidžiami be mū
sų pritarimo, juos ima tarny
bon bei karan.

Nežiūrint, kad 85% J. V. 
žmonių priešinosi perleistam 
biliui H. R. 1776, bet jis per
ėjo įstatymdavystės bute, pre
zidentas tuojaus pasirašė ir 
tapo įstatymu. To biliaus pra- 
vedimas reiškia karą ir karą, 
gal būt, greitoj ateityj.

Per keletą taip vadinamų 
depresijos metų J. V., kurie 
šiek tiek dirbome, mes nešė
me didesnę taksų naštą. Daug 
valstijų taksa vo įvairius gy
venimui reikmenis. Dabar, 
apart taksavimo nuo uždar
bio, vėl naujus taksus ims. 
Tie taksai, kaip pats J. V. iž
dininkas Morgenthau pripa
žįsta, guls daugiausiai ant 
darbininkų pečių. Reiškia, mes 
būsime dar daugiau taksuoja- 
mi, kad geriau prisirengtų, žu
dyti mūs sūnus.

Tie taksai ir nuo uždarbio 
pajamos, kuriuos sumokame, 
bus naudojami amunicijai ir 
kitiem karo reikmenim^ Tos 
pajamos eina į J. V. kasą. Iš 
tos kasos Bethlehem Steel, 
Henry Ford, du Ponts ir kiti 
pramonininkai išdirba karui 
reikmenis ir gauna apmokėti. 
Tuomet siunčia viską į Angli
ją

Nėra skirtumo ar tu ir aš, 
jauno sūnaus motinos, norime 
pirkti kulipkų Anglijos Impe
rijos “gynimui“ ar ne, bet tak
sai 'imami iš mūs biednų. Mi
lijonus ( paima tam tikslui. 
Įstatus turime pildyti ir ką 
darysi ?

J. V. karinė administracija 
jau senai pareiškė, kad lavo-

gražaus pelno.
Pereitame pasauliniame ka

re mums pasakojo, kad tai 
buvo karas, idant padaryti 
pasaulį saugų demokratijai. 
Kad tai “karas baigti karą.“ 
Tuomet karo obalsiai buvo 
“Kaizeris ateis į J. V., jei mes 
jo nenugalėsime,“ taip kaip 
šiandien gązdina su Hitleriu. 
Mūsų šalyj buvo pasėta baisi 
neapykanta, kad tuomi galėtų 
lengviau draftuotus jaunuolius 
išsiųsti į svetimą šalį guldyti 
savo galvas. Ir štai, nežiū
rint, kad pereitam-kare Euro
pos laukuose krito 10,000,000 
visų kariaujančių šalių jau
nuolių, tas “baisusis“ kaizeris 
ir šiandien gyvena pertekliuj. 
Tiesa ne kaipo dabartinis žy
mus valdonas, bet jam ir jo 
šeimai nereikia rūpintis mais
to bei nuomos pabrangimu. Jis 
gyvena pertekliuje, kaip ir 
pirmiau.

Dabar vos du desėtkai metų 
praslinko ir vėl agituoja da
bartinis mūsų prezidentas, 
spauda ir radio, kad mums 
reikia išgelbėti Angliją nuo 
kito kaizerio, dabartinio Hit
lerio. Ne—jie nesako išgelbėti 
Angliją nuo fašizmo bei na- 
zizmo. Sako, mums reikia ko
voti, kad palaikyti mūsų ša
lies gyvenimo kokybę. Mūsų 
šalies kokybę—kūr dar nese
niai milionai žmonių badavo, 
kuomet tuo laiku šalies admi
nistracijos įsakymu užarė kas 
ketvirtą vagą javų laukuose, 
įsakė išskersti kas ketvirtą 
kiaulę ir pūdyti tūkstančius 
tonų Grandžių. Dabar mes 
taksuojami, kad Europos kare 
galėtų išžudyti kiekvieną ket
virtą jaunuolį—mūsų sūnus. Ir 
turime taip didžiuotis šios ša
lies gyvenimo kokybe?

Mums įsako, kad apginsime 
savo šalį . gindami Anglijos 
imperialistinę valdžią. Ginti
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Jau buvo spaudoj minėta, kad ateinantį spa
lio mėnesį sukaks 25 metai nuo pradėjimo leis
ti “Moterų Balsą“. Nors “Moterų Balso“ mi
sija ir liko perkelta į mūs esamus dienraščius, 
tačiau paminėjimas 25 metų nuo laikraščio pa
sirodymo yra svarbiu įvykiu mūs judėjime ir 
tam reikalinga tinkamo prisiruošimo.

Su pasirodymu “Moterų Balso,“ prasidėjo 
Amerikos lietuvių moterų progresyvis judėji
mas. Moterų judėjimas nors lėtai, bet siste- 
mačiai augo-bujojo ir pažangiai lietuvių visuo
menei davė keletą kalbėtojų, redaktorių, žymių 
unijose darbuotojų, laikraščiams bendradar
bių, vajininkių ir daugelį energingų visuome- 
nininkių, ant kurių pečių rymo nemažai atsa
komybės .išlaikyme mūs spaudos ir įvairių or
ganizacijų. “Moterų Balsas“ suvaidino labai 
svarbų vaidmenį pažangiosios lietuvių visuo
menės tarpe ir todėl bus svarbu tąją sukaktį 
deramai atžymėti.

.Moterų organizacijų centraliniai komitetai, 
su pagelba kolonijose moterų lokalinių kliu- 
bų, pasiryžo atžymėjimui “M. B.“ 25 metų su
kakties, už to judėjimo vystymą kreditą ati
duot ne .kelioms atskiroms ypatoms, bet lygi
nai visoms atskiroms kolonijoms, kur tik buvo 
ir yra atskiri moterų kliubai bei draugijos.

Redakcinė komisija nors ir susideda iš dvie
jose kolonijose gyvenančių draugių, bet dar
bą susitvarkė ir mano, kad viskas eis sėkmin
gai? Komisiją prašo moterų organizacijų ko
mitetų, idant patsai komitetas arba paskirta 
komisija nuodugniai apibudintų savo kolonijos 
kliubo bei draugijos veiklą. Reikia kiek ga
lint aprašyti senesnių darbuotojų ir dabarti
nių veikėjų darbus, draugijos gyvavimo isto
riją, kurios moterys prisidėjo prie draugijos 
tvėrimo, ką draugija savo gyvavimo laikotar- 
pyj yra svarbaus nuveikus, kiek narių turi, 
kokis ateities veikimo programas ir tam pa
našiai. Labai svarbu, kad kliubai bei moterų 
chorai, aprašant savo veikimą, kartu prisiųs
tų ir narių grupės paveikslą, pažymint pa
veikslo visų narių vardus.

I*

Jubilėjinis leidinys planuojama išleisti žur- 
nalo formato, ant geros popieros, su gražio
mis iliustracijomis. Kopija parsiduos po 25 
centus, bus bent 64 puslapių, spalvuotais vir
šeliais. Darbas bus didelis, bet žinant mūs 
moterų darbštumą, manome, kad bus lengvai 
įvykinamas.

Apart aprašymo vietos organizacijos veik
los, atskiros draugės yra prašomos parašyti iš 
savo atsiminimų arba bile kuriuo kitu klau
simu, rišantis su moterų gyvenimu bei jų vei
kimu. Raštais jau laikas pradėt rūpintis, nes 
atėjus vasaros karščiams daugumoj kiek ap
tingstame, gi raštai reikės spaudai priduoti 
apie vidurį rugpjūčio mėnesio.

Kadangi jubilėjinis leidinys yra planuoja
ma išleisti be skelbimų, tai sukėlimui lėšų jo 
išleidimui reikės pasirūpinti mūs kliubams bei 
atskiroms draugėms. Kur kliubo ižde pinigų 
yra, skirkim .kiek iš iždo, nesant ižde pinigų, 
surengkime po parengimą ir pelną paskirkim 
žurnalo išleidimui; parinkim kur galima au
kų, užsisakykim, iš anksto apmokant, plati
nimui. Nepraleiskim kolonijos nesukėlę tam 
tikslui bent kiek pinigų.

Raštus ir užsakymus siųskite K. Petrikie- 
nei 221 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Chicagos ir jos apielinkių raštus ir užsa
kymus siųskite J. Skeberdytei 2124 E.. 68th 
St., Chicago, Ill., o jinai sutvarkiusi persiųs 
į Brooklyną, kur leidinys bus spausdinamas.

Pasitikim, jog šį atsišaukimą nuoširdžiai 
parems kolonijų veikėjos ir nuoširdžiai koope
ruos šiame darbe su Amerikos L.M. Tarybos 
ir Literatūros Draugijos Moterų Sekcijos Ko
mitetu.

K. Petrikienė,
J. Skeberdytė,
A. Jonikienė,
S. Sasna,
E. Mizarienė,
O. Remeikienė,
E. Vilkaitė.

tą valdžią, kuri laiko paver
gus Indiją ir kitas kolonijas.

Kas ypatingai ironiška, kad 
mūsų Wall Stryto finansieriai 
patys duoda karo įmones tam 
“baisiam“ Hitleriui. Vokieti
joj firma Opel A. G., kuri 
gamina karo tankus, priklauso 
Amerikos Gen. Motors kom
panijai. Anglijos Imperial 
Chemical Industries turi dau
giau, kaip 2 milionus invest- 
mentų. Vokietijos I. G. Farben 
pramonėj. J. V. Standard Oil 
kompanija parduoda aliejų 
Japonijai. Reiškia, mes ir An
glija suteikiame jiems—Hitle
riui ir Japonijai—reikalingus 
karui reikmenis, kuriais, atsi
sukę kulipkų ir tankų formon, 
žudo šiandien Anglijos jau
nuolius ir, galimas daiktas, 
ryt žudys mūsų. Tad kodėl 
mūsų Wall Strytas šaukia, 
kad taip įvyksta, kad tie gin
klai atsukami prieš mus. Tai 
tik krokodiliaus ašaros, idant 
mus darbininkus, kurie gami
name karo reikmenis 1 ir ka- 
nuolėm pašarą—jaunuolius— 
numalšinti. Jie vieni kitiem 
(fabrikantai) prijaučia ir už 
sibaigus karui paduos viens 
kitam rankas.

Mus gi patriotizmo šauks
mu nutildo ir gązdina. Vienok 
balsai , protestų kyla darbo 
unijose ir kitur ir šiame kare 
bus sunkiau juos nutildyti.

Mes minėdamos Motinų 
Dieną dėkimės prie galingų 
protesto demonstracijų.

A. Aldėniutė.

Šeimininkėms
Ar Mūs Valgyje Yra 

i Vitaminų?
Skaitydama “Laisvėje“ Mo

terų žinias nekartą radau sau 
naudingų patarimų. Todėl ir 
aš nutariau zparašyti kas link 
valgių gaminimo. Juk ištikrų- 
jų mes kiekviena jaučiamės, 
kad esame geros šeimininkės. 
Bet aš manau, kad šiandien 
valgių, gaminimas yra labai 
svarbu ir naudinga žinoti,

(Tąsa ant 4 puslapio) ’

K. B. Karosienės Atsilankymo
Proga Turėjom Prakalbas
Išgirdusios, jog žymioji CIO 

unijų organizatorė K. B. Ka- 
rosienė atvyksta iš Kaliforni
jos į New Yorką tekstiliečių 
unijos reikalu, brooklynietės 
susitarėm nepraleisti šios au
ksinės progos, prašyti pasaky
ti lietuviams prakalbą, kuri ir 
įvyko bal. 25-tos vakarą, Pil. 
Kliubo salėj, Brooklyne. Čia
taip pat kalbėjo ir P. Stulpi
nas, Ispanijos demokratij-os 
gynėjas, išbuvęs per kelioliką 
mėnesių nelaisvėj Francijos 
koncentracijose.

Kerštavo Demokratijos 
Gynėjams

Pirmu vakaro kalbėtoju pa
kviestas P. Stulpinas, svečias 
iš Francijos koncentracijos 
kempių. Tai dar jaunas am
žiumi, bet daug ko pergyvenęs 
vyras, kaip teko susipažinti iš 
jo kalbos šiame susirinkime ir 
po susirinkimo. Jisai buvęs iš 
Lietuvos nuvykęs ginti demo
kratiją Ispanijoj ir po liau d ie
čių pralaimėjimo sulaikytas 
belaisviu' Francijos koncentra
cijos kempėse. Jisai platokai 
aiškino apie tenykštį skurdų 
gyvenimą, apie persekiojimus 
ir žudymus Internacionalės 
Brigados kovotojų, nuo ko ir 
jam su kitais dviem lietuviais 
kovotojais pavyko ištrūkti 
tamsią naktį purvu iššliau- 
žiant ir paskui vargais nega
lais pasiekti užrubežius. Jis 
sakė, kad buvusioji Lietuvos 
smetoniškoji vyriausybė pasi
liko kurčia į jų ir Lietuvos 
žmonių reikalavimus kovoto
jus grąžinti Lietuvon. Tik įsi
steigus Tarybų Lietuva kovo
tojus už demokratiją paskaitė 
savo sūnumis, juos užtarė, pa
ėmė savo globon ir pagaliau 
išgavo teisę apleisti kempes ir 
sugrąžino Lietuvon.

Tūkstančiai dar Randasi 
Belaisvėj

P. Stulpinas dėkojo ameri-

kiečiams lietuviams už gausų 
rėmimą • Ispanijos kovotojų, 
prašydamas rėmimo nenu
traukti, kadangi noi’s lietuviai 
turėjo laimės sugrįžti į savo 
šalį, kempėse dar randasi 
tūkstančiai kovotojų, kurių ša- j 
lyse viešpataujantis fašizmas 
ar reakcinės “demokratijos“ 
neleidžia sugrįžti.

Po jo kalbos vakaro pirmi
ninkei J. Stankaitienei papra
šius aukų lėšoms padengti ir 
Ispanijos kovotojų paramai 
surinkta $19.28. Tai gana gra
ži suma, atsižvelgiant į tai, % * 
jog Brooklyne tam “tiksi ui ne
seniai buvo sukelta šimtais 
dolerių.

Antra kalbėjo K. B. Karo- 
sienė iš Oakland, Calif., CIO 
vice-prezidentė toj valstijoj, 1
Ji ir kalbėjo unijų klausimu, 
taipgi karo, kadangi, kaip sa
kė kalbėtoja, negalima šian
dien pilnai kalbėti apie unijas 
nepalietus karo klausimo, nes 
jie viens nuo kito neatskiria
mi. *

Kiekvienai Šeimininkei' Turi 
Rūpėti Unija

Kalbėtoja nurodinėjo, kad 
nuo unijų stiprėjimo ir veiklos 
daug priklauso ir išlaikymas 
Amerikos', nuo ėjimo toliau į 
karą ir Amerikos liaudies ge
rovės apsauga. Dėlto unijos 
privalo apeiti ne vien tik šapų, 
darbininkams, bet ir kiekvie
nai šeimininkei. Visi darbo 
žmonės privalo jose priklausy
ti, visi turėtų rūpintis, kad jos 
nepatektų į priešliaudiškų ele
mentų rankas, kad jos tarnau
tų 'patiems darbo žmonėms.

• Dabar, sakė kalbėtoja, A- 
merikos valdžiai netaip lengva 
stumti Ameriką į karą, kaip 
buvo 1917 metais. Tuomet bu
vo tik apie 4 milionai organi
zuotų darbininkų į unijas, o 
ir tų viršininkas Gompcrsas 
užtikrino valdžiai, kad darbi- 

(Tąsa ant 4 puslapio)
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Ketvirta* puslapi* LAISVA

Grigorij Romm

Jis IR JI
(Tąsa)

. JIS: Elčil^s? Sugrįžti?... Ach, aš 
noriu tau tikėti... atleisk man, panele ... 
Atsiprašau — daktare! Elčikas galės su
grįžti?! Ir niekas jį čionai nekankins? ...

JI: Reb Zalman, niekas jo čionai ne
kankins! Kaip tik jis sužinos, kam šie 
žemės plotai priklauso, jis greitai grįš 
namo, savo tėviškėn.

JIS: Klausyk, — dėl dievo mieliausio- 
jo! — kas glūdi tamstos asmenyje? Kaip 
ir iš kur tamsta taip artimai sužinojai 
mano vardų? ...

JI: Aš taipgi pažįstu jūsų kaimynus. 
Pažįstu Abroma Leizerį, Semelevičių, ir 
daug kitų ... Petkevičių ...

JIS: Steponą Petkevičių? Petkevičiauš 
jau nėr. Mirė. Jis buvo nužudytas mū
sų akivaizdoje. Jo moteris mirė pirm jo 
nužudymo. Ji labai ilgai sirgo, nes jie vi
sados pusbadžiai gyveno. Sunki mokes
čių našta juos pribaigė ... Ir taip, kartą, 
Steponas pasigriebė mažą savo, be moti
nos likusią, dukrytę...

JI: Onytę?
JIS: Taip, Onytę, ir bėgo per rubežių. 

Jie paleido šūvius į jį, bet jis nesislėpė, 
o bėgo desperatiškai pirmyn. Matomai, 
jis nepaisė mirties pavojaus. Bėgo pir
myn. Matėme mes, kaip jį šūvis nuskynė, 
jis parpuolė, paleisdamas mergaitę iš glė
bio. Bet ji, kaip zuikutis, perbėgo sieną 
į Sovietų žemę.

JI: Na, ir kas su ja atsitiko? Ar nete
ko sužinoti?

JIS: Ir kas gi galėjo su ja atsitikti? 
Ji buvq kaip laukinė, nors tėvai abu bu
vo labai geri žmonės. Bet ta mergaitė 
buvo gatvėje užaugusi, tai ką gi iš jos ir

benorėti... Būdama dar visai menku
čiu sutvėrimėliu, o jau lenkų buvo primo- 
kinta neapkęsti žydų. Aš ir dabar dar at
simenu, kaip ji tvoromis karstydavosi ir 
praeivius erzindavo:

Žyde, su juoda muče,
Nesivalkioki tu čia!

JI (juokaudama):
Tavo mučėje juodoj
Kipšas virs tave smaloj!

JIS: Klausyk! Tu vedi mane iš kantry
bės ! Pasisakyk, kas esi, arba...

JI: Arba? ... (Juokiasi.)
JIS: Arba... O, aš nežinau ...
JI: Tai tamsta manai, kad iš tos mažos 

mergaitės jau niekas gero negalėjo išeiti. 
O gal bus žingeidi! žinoti, kad tų išdy
kėlę bolševikai paėmė ir...

JIS: Ir kų?
JI: Ir padarė iš jos armijos daktarų.
JIS: Onyte! Tai negalimas daiktas! 

Onute, Onute miela! (Apkabina.) Ach, 
dovanok man, panele daktare! Onute, aš 
tu r būt iš proto einu!

JI: Reb Zalman, aš neapsakomai 
džiaugiuos tave pamačiusi! Atleisk man 
už tai, kad kadaise tavo jausmus užga
vau, tau įsikyrėjau. Tuomet aš buvau 
maža kvailiukė... Aš išsyk tave paži
nau ... Eidama pro šalį lange pamačiau 
ta sena budininka laikrodį, ir pamaniau 
sau, kad Reb Zalman čia tebėra. Tu se
nas mano prieteliau, aš norėjau tuojaus 
tave aplankyti...

JIS: Ir kodėl taip nepadarei?
JI: Nedrįsau... Juk ir pats kų tik pa

sakei, kokia aš buvau anais laikais maža 
kvailiukė, išdykusi...

nebūtų baltymo dideliais ga
balais. Vėliau į m a i š y k i te 
šaukštukų vanillos. Tada su
pilkite į tam tikrus “dezerto” 
indus ir įdėkite į šaldytuvų. 
Kaip praves, galima valgyti su 
“strawberries in heavy sy
rup” (žemuogėm), kad ir iš 
keno arba ir šiaip, paprastai 
galima valgyti, esti labai ska
nu. Pakanka 6 asmenims.

Vera Mikutaitytė.

Gardner, Mass
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyks gegužės 8-tų, 
Liet. Piliečių Kliube, 7 vai. 
vakaro.

Moterų Kliubas rengia dide
lę, gardžių vakarienę gegužės 
10-tą, paminėjimui Motinų 
Dienos. Vakarienė prasidės 6 
vai. vakare, su trumpa pro
grama apie 8 vai. v. Bus dai
nų ir muzikališkų solo. Gard- 
nerio ir apylinkės lietuviai, ne
praleiskite šios puikios progos 
turėti linksmą vakarų ir taipgi 
pavalgyti gardžių valgių iki 
soties.

Vakarienė įvyks Lietuvių 
Piliečių Kliube,*255 Main St.

So. Boston, Mass.

.< 
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Motina Gimdytoja
Motina, tu pagimdei poetus, | motina, girdi tų šauksmų 

beletristus, rašėjus, dailinin- brangiojo sūnaus iš karo
savo 
lau

kus, kurie sutveria gražiausius | ko ? Ar tu, motina, skubiniesi 
daiktus.

Motina, tu 
nomus, kurie 
vių platybes, 
džių kelius, kaip toli jos nuo 
mūsų žemė randasi ir sužino, 
kuri žvaigždė kur link kada 
pasuks.

Motina, tu pagimdei pasau
lio budavotojus; tu taipgi pa-‘ 
gimdei valkatas, vagis, žmog-' 
žudžius ir visokių žiaurumų 
vykintojus.

Motina, tu pagimdei tuos, 
kurie pabudavoja gražiausius 
palocius, pagamina brangiau
sius daiktus, iškasa žemės tur
tus, nuo paprasčiausios rūdos 
iki brangiausių deimantų.

Motina, tu pagimdei ir tuos, 
kurie neprisideda prie gamy
bos daiktų, o vienok jie pasi
savino ir valdo viską, kaipo 
savo turtą.

Motina, tu pagimdei išradė
jus; tu pagimdei ir tuos ga
liūnus, kurie kaip paukšteliai 
iškilę iki debesį) apskrenda vi
są platųjį pasaulį.

Motina, tu pagimdei tuos, 
kurie budavoja karui laivus, 
dirba amuniciją, išradinėja 
nuodingiausias dujas ir visus 
tuos daiktus, kurie tik yra 
naudojami žmonių skerdimui. 
Tu taipgi pagimdei ir tuos 
milionus jaunų vyrų, kurie po 
priedanga tamsumo liuosai 
arba po prievarta turi eiti į 
karo lauką ir savo jaunais, 
stipriais kūnais šerti kanuoles.

♦ Už ką tie milionai jaunų vy
rų. turi padėti savo galvas ka
ro lauke? Už darbininkų kla
sės reikalus? Už išlaikymą de
mokratinių teisių ? Už kasdie
ninį darbo žmonių būklės pa
gerinimą? Už visuomenės ly
gybę? O, ne, už kapitalistų,! kad nei vieno 
reikalus, už jųjų milionus do- vieno cento neduoti karo siau- 
lerių!

Ir tie milionai jauni) vyrų 
karo lauke, palikę ibe rankų, 
be kojų, su perverta krūtine, 
paplūdę kraujuose šaukia pa-

•’ galbos, “Motina, gelbėk ma- 
L ne, aš mirštu. Motina, kam lei

dai savo sūnų į tokias baise
nybes už turčių reikalus. Mo
tina, tu kalta už tai, kad aš 
čia .kankinuosi.” Bet ar tu,

pagimdei astęo- 
išmięruoja erd- 
sužino žvaigž-

jam į pagelbų, nuplauti jo 
kruvinas žaizdas ir aprišti 
jas ?. . .

Jeigu tu, motina, suprastum, 
kad tu esi tokia galinga gim
dytoja gero ir blogo; jeigu tu 
suprastum karo baisenybes; 
jeigu tu suprastum, kad tavo 
vaikai kenčia tas baisenybes 
tik dėl to, kad saujalė turčių 

i galėtų tęsti toliau savo viešpa- 
I tavimų, tai tu stotum į kovoto
jų eiles. Tu, motina, vestum 
neatlaidžių kova dėl geresnės 
ateities ir šauktum savo sūnus, 
kurie braidžioja žmonių krau
juose, kad ir jie eitų Sykiu į 
kovų ir pagelbėtų tau.

Motina, 
kad tu esi 
riausia už 
atstovauji

Motina, 
akis ir pasiklausyk. Tuomet,, tu 
išgirsi šauksmų darbo žmonių, 
kurių jau milionai 
stovi kovos lauke po taikos ir 
demokratijos vėliava ir šaukia 
tave į kovotojų eiles, į'bendrų 
darbų už išlaikymų demokra
tinių teisių. Motina, pasisku
bink, nes ta milioninė darbo 
žmonių minia laukia tavęs, 
kaipo galingiausios pasaulyje.

Minint Motinų Diena, milio
nai darbo žmonių išeis į ma
sinius susirinkimus, į demons
tracijas gatvėse, į protesto su
sirinkimus ir iššauks protesto 
balsų prieš karo rengėjus. Tu, 
motina, irgi dalyvauk tose de
monstracijose bei protesto su
sirinkimuose, parodyk savo 
spėkas ir pareikšk, kad mes 
nenorime karo! Mes norime 
taikos, darbo ir duonos! Lai 
skamba tavo galingas1 balsas 
po visas Jungtines Valstijas,

> sūnaus ir nei

tik tu pamislyk, 
galingiausia ir stip- 
viskų pasaulyje. Tu 
pusę žmonijos.

pabusk,

Šeimininkėms
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

kaip tinkamiau pagaminti, 
kad nebūtų tas maistas suga
dintas, labiausiai vitaminai.

Mano viena pažįstama drau
gė jau daug metų, kaip jinai 
nusiskųsdavo, kad nesijaučian- 
ti gerai ir labiausiai ją silp
numas kankina. Kada jinai 
nuėjo pas gydytoją, jis labai 
stebėjosi jos sveikata. Sako, 
pas tave gyvybė laikosi, 
stiprumo, tai visai nėra, 
sako, kad pas ją visokių 
taminų stoka. Gydytojas
klausė, kaip jinai verda dar
žoves. Jinai atsako, 'kad “su
dedu puodan ir verdu iki pa
lieka visai minkštos.” Kitokių 
daržovių ji nevartojanti. Tuo 
gydytojas labai stebėjosi ir 
jai įsakė, kad kuo daugiausiai 
valgyti nevirtas daržoves.

Todėl aš čia paduosiu vie
ną naują patentą, kaip žalias 
daržoves sutaisyti. Ir labai 

! greitai galima sutaisyti.
atmerk

bet
Jis
vi-

pa-

Apvaikščiokim Motinų Dieną 
su Obalsiu už Taiką

Atžymėjimui’ Motinų Die
nos, gegužės 11-tą d., 6:30 
vakare, 376 Broadway, ALD- 
LD 2 k p. Moterų Skyrius ren
gia iškilmingą vakarą. Bus 
skani vakarienė, su atitinka
ma Motinų Dienos programa. 
Bus žymi kalbėtoja Mrs. Law
rence, kuri nušvies dabartinio 
momento klausimus. Po to bus 
gera muzika, ir kitokį pamar- 
ginimai. Įžanga tik 50c.

šį metą apvaikščiosim Mo
tinų Dieną nepaprastai žiau
riam ir pavojingam gyvenimo 
laikotarpyje, kuomet 20-to 
amžiaus barbarizmas šėlsta vi
su žiaurumu, kur darbo moti
nų sūnūs milijoninėse armijose 
priversti žudyti vieni kitus, 
griauti miestus, naikinti civi
lizaciją, žudytu ramius gyven
tojus, ypatingai motinas ir kū
dikius, paverčiant į pelenus 
viską, ką darbo žmogaus ran
kos ir protas per šimtmečius 
sukūrė, subudavojo, vien tik 
todėl, kad vienos ar kitos ša
lies turtingieji plėšikai trokšta 
vaidyti pasaulį.

Nors mes gyvename už pla
taus vandenyno, bet tas jau daitis, Buknys, E. Vilkaitė, B. 
neapsaugoja mus nuo baisios Navalinskienė, 
nelaimės. Baisusis karo debe- Cedronicnė, Laukaitienė, Dep-

šiandien

sis jau visu smarkumu grūmo
ja ir mūsų jaunimui. Todėl su
eikime visi į šį parengimų, at
žymėkime Motinų Dienų reikš
mingai, pakelkime balsų prieš 
karų, už taika, už gyvenimų 
mūsų jaunimui!

Bostonietė.

Karosienės Atsilankymo Pro
ga Turėjom Prakalbas
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

ninkam neleis reikalauti algų 
pakėlimo, neleis streikuoti, 
nors praktikoje ir ne visur pa
vyko darbininkus suvaldyti, 
jie vistiek išsiveržė į streikus. 
Šiandieną, sakė kalbėtoja, 
randasi virš 8 milionai orga
nizuotų į unijas ir daugelis tų 
unijų vadų, neduoda valdan
čiajai klasei garantijų, kad 
nereikalaus didesnio atlygini
mo.

CIO Unijos Reikalauja 
Geresnio Pragyvenimo

CIO unijoj, kurios turi tik
rai tinkamą vadovybę, sakė 
kalbėtoja, ne vien tik reika
lauja atlyginimo tokio, kokis 
prilygtų kylančiam pragyveni
mui, bet reikalauja geresnio 
pragyvenimo, negu prieš karą, 
kadangi unijistai žino, jog bi- 
lionai dolerių šalies turto yra 
paskirta karo gamybai ir fa
brikantai darosi keleriopai di
desnius pelnus. Amerikos dar
bininkai turi teisę gauti ir 
reikalauja dalies tų pelnų.

K. Karosienė pasakė turi
ningą prakalbą, nors buvo pa
vargus, ką tik ištrūkus iš teks- 
tilicčių konvencijos, kur per 
savaitę dienomis dalyvavo po
sėdžiuose ir per vakarus dirbo 
konvencijos komisijose.

Aido Choras, vadovaujant 
jo mokytojai Aldonai Žilins
kaitei, gyvai sudainavo trejetą 
dainų.

Kliubas dėkingas kalbėto
jams ir chorui su jo mokytoja 
Žilinskaite už patarnavimą, 
kurį visi teikė nemokamai, 
kad paremti Ispanijos kovoto
jus. Taipgi dėkingas gėlinin
kams Kreivėnams už gėles pa
puošimui salės.

Aukojusieji:
Lėšoms padengti ir Ispani

jos kovotojams aukojo seka
mi: Po $1: K. Mockus, N. Si- 
nušas, Po 50c.: Talandzevi- 
čius, Sasna, Siurba, Kartonas, 
Purvėnienė, Petrikienė. Po 
25c.: J. Augutienė, J. Kaza
kevičienė, J. Jankauskas, K. 
Jakštys, Petraitienė, Urbaitie- 
nė, Daržilaitis, Kalvaitis, Ru-

Stankaitienė,

Trečiadienis, Gegužes 7, 1941

Worcester, Mass

šiene, Cedronas, Sinkevičienė, 
Kalakauskienė, Pash, F. Vait
kus, Mikolainis, Gustaitis, 
Marčiukienė, Tauras, Murei- 
ka, šolomskas, K. Vilktrakiū- 
tė, O. Čepulienė. Viso su smul
kiomis surinkta $19.28. Ren
gėjos dėkingos visiems auko
jusiems, atsilankiusiems, ir 
ypatingai padėjusiems garsin
ti prakalbas, į kurias atsilan
kė dikčiai publikos nežiūrint 
daugio tomis dienomis įvyku
sių mitingų ir parengimų.

Brooklynietė.

Aido Choras, po vadovyste dr. 
J. Karsokienės. Vakarienės 
gaspadinei M. Sukackienei pri- 
gelbėjo H. Gurskienė ir Ja- 
nulienė; prie stalų, patarnavo 
visos choro jaunuolės.

Gegužės 11 dienų Aido 
Choras vyksta į Hartford, 
Conn., sulošt operetę “Grigu- 
tis.” Todėl visi choro nariai, 
kurie turite roles, nedarykite 
ant tos dienos jokių “deitų,” 
kad neįvyktų nesusipratimų.

Busas išeis nuo 29 Endicott 
St., 8:30 valandų ryto.

Nesivėluokit, būkit visi lai
ku, kad nereikėtų laukt.
Aido Choro Korespondentas.

žalių Daržovių Mišinys
Reikia vieno puoduko salie

rų (supjaustytų mažais gaba
liukais), 1 puoduko salotų 
(supjaustytų), 1 puoduko 
morkų (morkas nereikia skus
ti, bet paprastai nuplauti ir 
sutarkuoti ta blėta,- kur buro
kus tarkuoja), pusės puoduko 
razinkų (galima ir žalio pipi
ro vartoti). Ant tų daržovių 
uždėkite “French Dressing” 
arba “Mayonnaise.” Dėkite 
tiek, kad viskas gerai įsimai
šytų, ir kad nebūtų sausos 
daržovės.

Šitokios daržoves tinka val
gyti su bile kuo-—mėsa arba 
žuvimi. Įsivaizduokite, kad ši
tos daržovės yra su visais vi
taminais.
Minute Tapiocą Pudingas

Pirmiausia reikia 
ku pieno supilti į 
puodų, du šaukštus 
tapioca,” du pilnus,
kaupu, šaukštus cukraus ir pu
sę šaukštuko druskos. Tuomet 
uždėkite ant mažos ugnies ir 
maišykite iki užvirs. Turėkite 
išplaktus vienų ar du kiauši
nius, bet trynius ir baltymus 
atskirai. Išplaktus trynius su
dekit verdant ir pavirinkite 5 
minutes, o baltymų (išplaktų, 
kad būtų tirštos putos) nuė
mus nuo ugnies įmaišykite, 
tik reikia gerai išmaišyti, kad

2 puodu- 
verdamą 
“minute 

bet no su

būnams, o visas spėkas už iš
laikymų demokratinių teisių, 
už darbo žmonių laisvę!

Onyte S.

žuvies valgiams vartotas 
lėkštes reikia pirma nuplauti 
bėgančiu šaltu vandeniu, o 
paskiau šiltu muiluotu vande
niu, kurin įdėta biskelis “bi
carbonate of sodš.”

Balandžio 22 diena, 29 En
dicott St., įvyko Vytauto Ba
cevičiaus paskaita. Publikos at
silankė neperdaugiausia, iš 
priežasties, kad visai mažai 
laiko turėjome išgarsinimui. 
Bet kurie dalyvavo paskaito
se, tai daug kų naujo išgirdo 
ir pasimokino.'

Po paskaitų, Vytautas Bace
vičius supažindintas su mūsų 
Aido Choro mokytoja drg. J. 
Karsokiene ir su visais choro 
nariais.

Aukos lėšų padengimui: po 
50 centų aukavo: J. Sabaliaus
kas, V. Vaikis, J. Dovidonis, 
J. Skeltis, J. Raulušaitis, J. 
M. Lukas, J. Karsokiene; J. 
Kielienė 47c. Po 25 centus: N. 
Tumanienė, II. Gurskienėy N. 
Meškus, E. Trasekienė, R. Ba- 
leckiūtė, O. Dapšiūtė, M. Stan
kūnienė, V. Motiejaitienė, O. 
Dvareckienė, A. Pilkauskas, B. 
Mizara, F. J. Repšys, H. Janu- 
lienė, M. Kiežienė, E. Sabaliaus
kienė ir M. Vilkauskienė iš 
Rumford, Me.

Varde Aido Choro visiems 
aukautojams tariame ačiū.

Balandžio 27 dieną įvyko 
Aido Choro koncertinis ban- 
kietas. Publikos dalyvavo ne
mažai. Programų išpildė solis
tai J. Sabaliauskas, V. Tuma- 
nis, smuikininkas Sukackas, 
merginų ir moterų grupė ir

“LAISVĖS” NAUDAI

MAYNARD, MASS. ’S“
VOSE PAVILION PARK

BROOKLYN, N. Y. Lir 6

‘Laisves” naudai didieji piknikai 
įvyks

BALTIMORE, MD.
LIBERTY PARK

Foster & Moffet Avės.

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. V.

.... . .J,. f, ,,pl' . . , ............... ------------------------------------------------------------------------------- .. .. -Į

Clevelandiečiai Gegužės 
lt Išeis į Gatves 

už Taiką

d. šeštajam
Dienos Tai-

Taikos Pa-

Daugiau kaip 6,000 cleve- 
landieČių, atstovaujančių, arti 
100 vietinių organizacijų, 
martuos Euclid gat. šį sekma
dienį, gegužės 11 
metiniam Motinų 
kos Parade.

Motinų Dienos
radas buvo sumanytas Cleve
land e prieš šešetų metų ir nuo 
to laiko, kasmet clevelandie- 
čiai apvaikščioja 11 d. gegu
žės (Motinų Diena), pagerb
dami Amerikos Motina ir pa- 
reikšdami jos viltis ir kovų už 
taikų. Iš čia Motinų Dienos 
Taikos Parado idėja pasklido 
ir po kitus Amerikos miestus.

šįmetiniam parade dalyvaus 
vietinės organizacijos, unijų 
skyriai ir kalbinės organizaci
jos. Public Skvere kalbės Dr. 
Harry F. Ward, Robert Tra
vis, Edward S. 
nard McGroart
Ward, Sen. Stanį 
Michigan, A. E.
Joseph Jackson.

Lamb, Ber-
Courtney 

y Novak iš 
tevenson ir

Rep.

Gaukite “Laisvei’\ nauj ų 
skaitytojų

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street,
kampas

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba,
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti kų 
tik nori, nereikia vaikščioti per visų miestų ir jieškoti.

Newark, N. J.
Adam St., 
ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge-
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Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progų parodyti jums 
mūsų tavorų. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

Ja

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir gailina mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimų visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymų ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.
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Trečiadienis, Gegužės 7, 1941

Auburn, Me
Mar- 

dėkavoja 
pašalpinės

Padėka
Kazimieras ir Adelė 

tinkai nuoširdžiai 
Lietuvos Dukterų
draugystės narėms, kurios pri
jautė juos jų (nelaimėje ir liū
desio valandoje, prisiųsdamos 
puikų gėlių vainiką. Jie taip
gi dėkavoja visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
prisiųstas gėles, papuošimui jų 
mylimo vienatinio sūnaus 
karsto. Visiems širdingiausiai 
ačiuoja, kurie bet kuo prisidė
jo prie jų sūnaus paskutinio 
patarnavimo.

Aš nuo savęs reiškiu gilią 
užuojautą motinai, netekusiai 
vienturčio sūnelio.

Pastabėlė Drg. Lumbiui
Pastabėlė ir ačiū drg. Lum

biui už taip gražų braižinį, 
tilpusį “Laisvės” 96 numery j, 
pirmam puslapyj.

A. Apšegienė.

Easton, Pa

visi 
pa-

šios

iš

Vienos Savaitės Žinios; 
Mirimai

Balandžio 26 dieną mirė 
Franciškus Ubavičia, 59 metų, 
palaidotas ant parapijos kapų 
su religiškom apeigom. Ubavi
čia iš Lietuvos buvo nuo Že
maitijos, žvirblaičių kaimo, 
Plungės parapijos, Telšių aps. 
Buvo vedę našlę Marga retą 
Šatkauskienė. Paliko nuliūdi
me moterį du sūnus,'dvi duk
teris ir tris posūnius. Prigu
lėjo prie Lietuvių Piliečių 
Kliubo ir švento Mykolo pa
rapijos. Buvo ramus ir drau
giškas darbininkas; sirgo tik
tai tris dienas; mirė, taip sa
kant, netikėtai.

Laidotuvėse dalyvavo 
giminės, draugai ir šiaip 
žįstam i.

Lai būna jam lengva 
šalies žemelė.

Raketierių Darbai ir 
Ekspliozija

Raketierius W. Gattos
New Yorko, kuris ten sėdėjo 
septynis metus kalėjime už 
baltosios vergijos šmugeliavi- 
mą, keturi metai kaip gyveno 
mūsų mieste. Jis susidėjo su 
prostitučių parūpintoja Mary 
Brend ir abudu varė dvigubą 
raketą loterijos, slot mašinų ir 
turėjo keletą prostitucijos na
mų. Pernai priemiestyj nusi
pirko gražią stubą, po kuria 
šiomis dienomis buvo pakišta 
keturi ar šeši šmotai dinamito 
ir putini stuba išeksplioduota.

Ekspliozija buvo tokia smar
ki, kad greta stovintieji na
mai, p dar toliau mokyklų vi
si langai išbyrėjo, žmogus, 
kuris pro šalį vieškeliu važia
vo (William Penn Highway), 
buvo su mašina nublokštas 
nuo kelio. Bet nieko nesužei
dė. Policija mano, kad tai bus 
darbas kitos raketierių opozi- 
cijinės šaikos, kerštas už ne
pasidalinimą teritorijos. Nuo
stolių padaryta kali tūkstan
čiai dolerių. Bet kas svarbiau
sia, tai, kad dėl jų ramūs pi
liečiai turi nukentėti.

Detektyvas Užmušė Moterį
Apskričio detektyvas J. Ru

ppert važiavo su mašina prie 
to virš minėto išeksplioduoto 
namo. Tuomi tarpu moteris 
S. Matthews, 49 metų, žydų 
kilmės, pasistačiusi savo au
tomobilių, greitai bėgo sker
sai gatvės į priešingą pusę, čia 
ir smogė detektyvo automobi
lis į moterį- Sulaužė jai krū
tinę. Nuvežta į miesto ligoni
nę, už dienos numirė. Detek
tyvas turės daug vargo, pa
kol teisėjui išaiškins savo ne
atsargumą. Vis tai žmogžu
dystės, raketierių reikalais va
žiuojant.

Prigėrė Vaikas

Netoli nuo mūsų miesto, 
Belvidere, N. J., prieš mėnesį 
laiko vaikutis B. Horiton, 18 
mėnesių, įkrito į upelį Re
quest, kuris įplaukia į Dela
ware upę. Tiktai dabar sken
duolį surado WPA darbinin
kas. Jis buvo pakraštyj Dela
ware upės įstrigęs į krūmokš
lių šakas. Vaikutis buvo jieš-

LAISVE Penktaa pualapla

komas vandenyje per ištisą 
mėnesį.

Nuteistas • Amžinai Kalėti
Kaip jau buvo “Laisvėj” 

rašyta, kad sūnėnas Alvin En
gler, 19 metų, kirviu užkapo
jo savo miegantį dėdę II. En- 
glerį, 23 metų.

Dabar nuteistas kalėjimai! 
pakūtavoti per visą amžių.

Daktarai pripažino žmogžu
dį jaunuolį Englerį turintį tiek 
proto, kiek dešimties metų 
aštuoniu mėnesių vaikas.

V. J. s.

Cliffside, N. J

ir

Apie Jvykusį Parengimą
Balandžio 19 dieną įvyko 

ALDLD 77 kuopos parengi
mas. Brook lyno Lietuvių Liau
dies Teatras sulošė du veika
lus: “Aš Numiriau” ir “Į Ame
riką,” Aldonos Šertvietytės va
dovybėje. Lošėjai atliko savo 
užduotį kuo puikiausiai. Pu
blika jų lošimu buvo patenkin
ta. Mūsų kuopa taria širdin
gą ačių Liaudies Teatro lošė
jams, už jų pasišventimą ir 
nepatingėjimą atvažiuoti net į 
Cliffsidę ir sulošti mums to
kius du puikius veikalus ir dar 
veltui, tik paimant kelionės 
lėšas. Cliffsidiečiai niekad ne
pamirš brooklyniečių veikalus.

Publikos buvo apie pora 
šimtų. Atsižvelgiant į mažą 
mūsų koloniją, reikia pasaky
ti, kad tai buvo gana didelis 
būrys.

Čia matėsi žmonių - svečių 
iš Elizabetho, Hillside, Newar- 
ko, Jersey City, Union City, 
Bayonnės, Harrisono, Pater- 
sono. Maywoodo lietuviai, tai 
geriausiai pasižymėjo, kiek jų 
ten buvo, 
Bravo, 
daug ir
kolonijų, 
draugės, 
sidiečius. 
jums.

tai visi suvažiavo, 
mayvvoodiečiai! Buvo 
brooklyniečių ir kitų

Ačiū, . draugai ir 
kad parėmėte cliff-

Mes atsilyginsime

kad hackensackiečiai 
dalyvauti. Mat, pa-negalėjo 

šitaikė pas juos vestuvės tą 
dieną. Tad daugelis jų nega
lėjo dalyvauti.

Draugąs Stripeika sakė, kad 
jei ne parengimas pas juos, 
tai iš Elizabetho būtų atvažia
vę bent kokios penkios maši
nos.

Lošimo pertraukoje F. Buk- 
nys pasakė trumpą prakalbė- 
lę, paliesdamas tarptautinę si
tuaciją ir “Laisvės” dienraš
čio reikalus.

Mūsų kuopai liko gražaus ' 
pelno nuo to puikaus paren-1 
gimo. Jau senai buvo buvęs 
toks didelis parengimas Cliff- 
sidėje. Mes, klifsaidiečiai šir
dingai ačiuojame “Laisvei,” 
kad ji suteikė mums tiek daug 
vietos mūsų parengimo garsi
nimui ir už mažą atlyginimą. 
Už tad ALDLD 77 kuopa pa
sveikino “Laisvę” jos trisde
šimties metų gyvavimo sukak
ties proga su penkiais dole
riais.

Lai gyvuoja “Laisvė.”
Šio parengimo suruošimui 

daugiausia pasidarbavo dd. A. 
Bakūnienė, ji pardavė 68 ti- 
kietus iš kalno, K. Maziliaus- 
kienė netoli 20. Kitos drau
gės pardavė po mažiau. Pa
rengime daugiausiai dirbo dd. 
A. Bakūnienė, K. Mažeikienė, 
Pečiulienė, J. Pečiulis, J. Ba- 
kanas, W. Derinčius. Jiems 
pagelbėjo K- Ruzginjenė ir Z. 
(Woliškenienė ?)

Visiems, kurie bent kuo pri-! 
aidėjo prie šio parengimo pa- 
sekmingumo, kuopos vardu ta
riame širdingą ačiū.

G. Stasiukaitis. -

Laiškai iš Lietuvos
Šiomis dienomis pittsburgh- 

ietis Ragauskas gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo sūnaus Vac- 
lavo. Tarp kito ko rašo:
Mylimas Tėveli!

Aš sumaniau parašyti kelis 
žodžius apie save. AŠ gyvenu 
neblogai. Gavau valdišką bu
tą, šviesą ir malkas. Algos ga
vau iki iol 280 litų per mėne
sį. Kiek dabar gausiu nežinau, 
nes dar nenustatytos algos pa
gal kategorijas.

Aš gyvenu daug geriau 
kaip prie Smetonos. Aš prie jo 
neturėjau ką valgyti su savo 
šeima. Jei vieną mėnesį už bu
tą neužsimokėdavai, tai išmes
davo ant gatvės tie prakeikti 
smetonininkai. Namų savinin
kai neatsižvelgdavo į darbi
ninkų gyvenimą. Kiek galėda
mi smaugė. Aš pats buvau ke
lis kartus išmestas iš buto ant 
gatvės. To pasėkoje mes pasi
likome elgetos visam amžiui. 
Nuo ko? Kodėl? Tik todėl, 
kad buvo nežmoniškas Smeto
nos režimas. O dabar, kada 
gyventi galima, tai nebeliko 
sveikatos. Mano brangi šeima 
dabar guli 
pat greitai 
nes plaučių 
nuo ko mes
to, kad mes per kelis metus 
buvome nedavąlgę. Jei žmo
gus galėdavai tik vieną kartą 
per dieną valgyti, taigi ar ga
li būti sveikas?! . . . .

Viso gero mylimas tėvai, 
Jūsų sūnus Vaclavas. 

Juozapavičiaus Prosp. nr. 78. 
Kaunas-Šančiai, 40-XII-1 d.

bėgant, gal bus dar geriau. 
Nėra ko norėt, kad taip greit 
viską iš karto sutvarkytų. Tai 
ne mažas ūkelis sutvarkyti, 
bet šiokia tokia respublika. 
Stambiuosius ūkius ir dvarus 
išdalino bežemiams ir maža
žemiams. Jie džiaugiasi gavę 
žemės, nes jau nereikės lieti 
prakaito kitų naudai ir būt iš
naudojamam.

Rašai, švogeri, kad ten pas 
jus buvo atvažiavę kokie po
nai ir laikė paskaitas ir sklei
dė melus apie Sovietų kariuo
menę. Kas link Sovietų ka-

riuomenės, reikia pasakyti, 
kad mes jos daug matėm ir 
stovėjo mūsų, apielinkėj. Ka
riuomenėj mandagūs žmonės, 
disciplinuoti, gerai apvilkti ir 
gerai apginkluoti. Matyt, tvar
kingai ir maistu aprūpinti. Jie 
nepiktzodžiauna, lietuviai ste
bisi jų gražiu užsilaikymu. 
Rubežiai vis dar tebėra užda
ryti. Leidžia tik išrinktus de
legatus. Iš laikraščių sužinom, 
kad ir Rusijoj gyvena žmonės 
neblogiausia, nes nėr kapita
lizmo išnaudojimo, kaip buvo 
pas mus.

Sudie myl. giminaičiai.
Vitkevičiai.

Kviečia Roosevęltą Atsilan
kyt j Japoniją

Tokio. — Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Mat- 
suoka nevažiuos į Jungtines 
Valstijas.,Jis sako, kad vely 
tegu prezidentas Roosevel- 
tas atvyksta į Japoniją ar
ba tegu atsiunčia savo val
stybės ministerį Hullą; tai, 
girdi, pamatytų Japonijos 
nusistatymą ir sąlygas. Pa
sak Matsuokos, Japonija pa
geidauja taikos su Amerika.

Vasario 13 d 1941.
London. — Anglų orlai

viai pleškino vokiečių fab
rikus Cologne srityje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 8 d. kaip 8 vai. vakare, 

Gedemino svetainėj bus rodomi ju- 
džiai lietuvių sportininkų iš LDS 
seimo ir kalbės J. Ormanas.—Ren
gia LDS 11 kuopa.

Gegužės 10-tą, nuo 3 vai. po pie
tų iki 11 nakties 
“Mannerheim Linija,
Sovietų karo, Ukrainų Svetainėj,

Joseph Ave. (107-109)

bus rodomas 
’ judis Finų-

975

EAST NEW YORK
LDS 13 kp. nariams.

LDS 13 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 8 d. gegužės, 8 vai. vaka
re, Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Ave., Brooklyn. 
Nariai malonėkite dalyvauti ir na
rines duokles užsimokėti. — Sekr. 
A. Bieliauskienė. (107-109)
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ligoninėj. Aš taip 
gulsiu ligoninėn, 
kaip ir nėra. O 

visi sergame ? Dėl

Drg. J. Vairas, clevelandiš- 
kis, prisiuntė gautą laišką iš 
Lietuvos, atkreipdamas mūsų 
domę, kad laiško autorius yra 
valako žemės ūkininkas. Štai 
ką jis rašo:
Mylimas švogeri ir svainei

Mes gyvename neblogiausia. 
Kas bus toliau—ateitis paro
dys. Mes esanje prijungti 
prie didelės ir galingos vals
tybės ir jaučiamės gerai ir ne
numatomo tokio pavojaus gy
vybei, kaip buvo prie buržua
zinės Smetonos gaujos, kuri 
mūsų valstietį darbininką iš
naudojo visokiais būdais ir 
buvo pastačius ant pražūties 
kelio, tik atsižvelgdavo į stam
biuosius ūkininkus ir kapitalis
tus. O darbininkas buvo šuns 
vietoj. Jie tik galvojo, kaip 

| įsivelti į karą ir išžudyt varg
dienius. Tai visas kapitalizmo 
tikslas. Mūsų draugas Stali
nas, matyt, kitokių pažiūrų, 
nenori karo, nei vargdienių 
kraujo praliejimo. Tai tas 
mus ir džiugina. Kaip girdėt, 
milionai žmonių žūsta mūšių 
laukuose, o kiti žūsta iš bado 
ir kitų priežasčių.

Pas mus, prie 
cialistinės valdžios 
vent neblogiausia,

tarybų so
le oi kas gy- 
bet laikui

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteiktam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
• •

4^- GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršlona; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VeLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

Ir daržovių—virtų ir žalių.

*>

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuve 
yra 

unijinė

SCRANTON, PA.
Susirinkimas LLD 39 kp. atsibus 

trečiadieni, 7 d. gegužės pas drau
gus Gluoksnius, 1256 Diamond Avė., . 
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
užprašomi dalyvauti, nes apart kitų 
reikalų, delegatai išduos raportą iš 
ALDLD 12 Apskr. atsibuvusios kon-

(107-109)

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 12469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-17 McDonald Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOSEPH WEISBERG t , .. V, ,
1015-17 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y. I ferenClJOS. — bekr.

o.MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną s u batą 
karšta vakariene. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

1
AVietos ir importuo

tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Open Day and Night

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymą

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

Office Phono 
EVcrgreen 4-6971

Vapor 
Room, 
tesian

adresas.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

baking corp- 
Brooklyn, n.y

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

Managed by

RHEA TEITELBAUM

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. Alter 11 p. m. for gents

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

d UNION LABEL
X

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY, 3(i-40 Slaiffi^Street, Brooklyn. M. Y,

S ;

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

IMK'WSjiMSfliK.aSSS^.-YO, L,

. 4-8698 J
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Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

GREEN STAR BAR & GRILL

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ax • 
Water, Restaurajit, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Salę šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampąno. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y

Telephone Great Neck 1546

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersal nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Naujos ir Užsendintos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir 
kiti Chroniški Nesveikumai Vyrų ir Moterų gydo

mi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą li
gos pažinimą ir tinkamą gydymą. Mano gydymo būdai naujoviški. 
Įšvirkščiama įvairūs Čiepai, kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

DR. LOUIS ZINS
(29 Metai Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St, N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

Šiokiom Dienom 9 A.M.—8 P.M. Sekmad. ir Šventad. 9 A.M.—2 P.M.

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrcen 7-8451 

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
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NewYorko^<Mžg^2inioi
Smetonininkai Kenkia Motinos Dienos Minėjime

Lietuvių Kliubui Bus Graži Programa
Prof. Vytautas Bacevičius I Iš Atsibuvusios Name 

Išvyto Kalifornija ĮsikūrtnvilĮ‘‘Parės>’

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo jau du susirinkimai bu-’ 
vo šturmingi. Kalti smetoni
ninkai - hitlerininkai fašistai, 
kurie per savo agentėlius įne
šė į kliubą nesmagumą.

Kliube priklauso visokių pa
žiūrų žmonių. Kliubas yra sa
višalpos organizacija ir rūpi
nasi amerikiniais politiniais 
reikalais. Kliubas yra dau
giausiai iš Amerikos piliečių 
narių, tą pasako ir jo vardas.

Kliube yra didelė didžiuma 
kurie pritaria 

santvarkai.
kad kliubas 

Lietuvos san-

Jau buvo minėta “Laisvėj,” 
jog Motinos Dienos minėjimo 
iškilmės rengiamos šio sekma- 
d i e n i o popietį ir vakarą, 
“Laisvės” salėj. Prie to tenka 
pridėti, jog bus ir graži liau
dies dainų bei muzikos prog
rama. Trumpoje, geroje pra
kalboje išgirsime aiškinimą 
Motinos Dienos reikšmės. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

šokiai, prie G. Kazakevi
čiaus orkestros, prasidės 5 
vai. po pietų, o karštų valgių 
galėsite gauti nuo 4 vai.

Gegužės 3-čią prof. Vytau
tas Bacevičius apleido New 
Yorką ilgokam laikui. Jis iš
vyko Kalifornijon ir į kitas 
vakarų valstijas aplankyti te
nykščius lietuvius, jiems pa
koncertuoti, taipgi pamatyti 
Pacifiko pakraštį. Pakelyje jo 
pirma stotis buvo Baltimore, 
Md., kur gegužės 4-tą įvyko 
jo koncertas. Paskiau ketino 
sustoti mūs šalies sostinėj Wa
shingtone ir po to — į vaka
rus.

narių,
Lietuvoj
nesiūlo, 
naują

Jie mano, kad kliubas

tokių 
naujai 
Bet jie 
užgirių 
tvarką,
daugiau privalo rūpintis ame
rikiniais reikalais. Bet štai su
siorganizavo smetonininkai - 
hitlerininkai ir viename susi
rinkime apgavo kliubo tūlus 
narius ir sudarę 4 balsų di
džiumą išrinko atstovus į sme- 
tonininkų - hitlerininkų fašis
tų konferenciją.

Toje konferencijoj Smeto
nos agentai — Strimaitis, Tre
čiokas, Strazdas, Stilsonas pa
siūlė ir priėmė hitlerišką pog- 
romišką platformą. Jie nuta
rė terorizuoti darbininkišką 
spaudą, organizacijas, biznie
rius, profesionalus ir taip pi
liečius. Jie nutarė persekioti 
kiekvieną, kuris rūpinasi dar
bininkų reikalais arba tam pri
taria. Aišku, kad toki teroris
tiniai tarimai bus atremti A- 
merikos lietuvių, kurie myli 
laisvę.

Pastarame kliubo susirinki
me ponas Tiškus išdavė iš tos 
konferencijos raportą. Nors 
paprastai kliube yra priprasta 
priimti laiškus ir raportus ne
paisant koki jie yra, bet šiuo 
atveju nariai pasipiktino ir fa
šistų konferencijos tarimais ir 
Tiškaus raportu, kuris buvo 
negražus. Jis kliubo narius va
dino “penktakojais,” “išdavi
kais” ir kitokiais negražiais 
pavadinimais. Todėl kliubo 
nariai smarkiai kritikavo ir 
raportą ir fašistų nutarimus. 
Nariai net stojo už atmetimą 
raporto. Tiesa, gavo 3 balsų 
didžiumą už raporto priėmi
mą, bet tai nereiškia, kad ir 
visi balsavę pritarė tai fašistų 
konferencijai ir Tiškaus ra
portui. Jie balsavo sakydami: 
“Reikia priimti, kur jį dėsi.” 
Ir tik po to priimta, kada bu
vo išaiškinta, kad kliubas dau
giau nieko bendro neturi su ta 
fašistų konferencija, kad kliu
bo atstovai dalyvavo konfe
rencijoj, parnešė raportą, ir 
dabar su konferencija viskas 
užbaigta, kol tie fašistukai vėl 
sukels kokį skandalą.

Abelnai pažangūs nariai su
pranta, kad toki įvykiai kliu
bui nėra sveiki, kada sauja- 
]ė Smetonos ir Hitlerio agen
tėlių įneša savo veiklą ir ban
do kliubą pasikinkyt Smetonos 
ir Hitlerio užmanymų pravedi- 
mui. Pažangūs kliubo nar. turi 
daugiau 
ir būti 
minkite, 
yra pas
Amerikoj smetonininkai - hit
lerininkai tik nuduoda Ameri
kos šalininkais. Jų visa viltis, 
tai Hitlerio pergalės. Ir jų to
ki žygiai kliube kenkia pa
čiam kliubui politiniai ir jo 
bizniui.

Šis klausimas užėmė tiek 
daug laiko, kad kliube liko 
mažai laiko kitiems reikalams. 
Ant greitųjų buvo aptartas 
kliubo išvažiavimo reikalas. 
Reiškia, smetonininkai - hitle
rininkai su savo taktika pri
vertė kliubą diskusuoti kitus 
klausimus, o ne kliubo klausi
mus. 1

Ant pabaigos buvo suma
nyta *ir nutarta kreiptis į va- 
žiuotės deparmontą, kad būtų 
pastatyta trafiko šviesa ties 
Lituanica aikšte, tai yra, ties 
kliubu ant Union Avė. Union

Lietuvių Organizacijoms 
Svarbu Turėti Atstovus 

Šioj Konferencijoj

Jaunimas Grįžo su Dovana 
iš Bowling Turnamento, 

Įvykusio CIevelande
vakarą,

Amerikos

šio ketvirtadienio 
gegužės 8-tą, New Yorke į- 
vyks nepaprasta
Ateiviams Ginti Konferencija
dėl kongrese esamo Hobbs 
biliaus, kuris, jeigu butų pri
imtas, paverstų Amerikos de
mokratiją tuo patimi, kuomi 
yra Vokietijos, Francijos, Is
panijos ir kt.: — įsteigtų kon
centracijos kempes darbo 
žmonėms.

Lietuviams, kurių organiza
cijų narių didelė dalis susi
deda iš ateivių, ypatingai 
svarbu turėti atstovus šioj 
konferencijoj ir prisidėti su 
parama Amerikos Ateiviams 
Gintis Komiteto darbui prieš 
Hobbs bilių, ar bent dėl in
formacijų savo nariams daly
vauti ir parnešti raportą. Kur 
nespėta išrinkti delegatų, ten 
valdyboms reikėtų pasiųsti at
stovus.

Konferencija 
8-tą, 
48th

gvg.
West

įvyks 
8 vai. vakaro, 110 
St., New Yorke.

Lietuvių Delegatas.

Mikas Riskevičius Dabar 
Randasi Ligoninėj

Jau buvo rašyta “Laisvėj,” 
jogei Mikas Riskevičius sun
kiai susirgo. Dabar noriu pra
nešti visiem draugam, pažįsta
miem ir giminėm, jogei mano 
vyras Mikas yra išvežtas į 
Kings County Hospital.

Buvau pašaukus specialistą 
daktarą, kad mudviem pasa
kytų, kaip ilgai reikės sirgti 
ta liga, Tas daktaras apžiūrė
jęs pasakė, kad nuo 6 iki 8 
mėnesių, ir dar gal su kairia 
ranka sunkiai dirbti negalės. 
Taigi, su 
patarimu, 
goninę.

Lankyti 
Riskevich,
sekmadieniais ir šventėm nuo 
2 iki 4 po pietų; pirmadienį, 
penktadienį nuo 7 iki 8 vaka
ro (tik suaugusiems).

Marė Riskevičienč.

Broklyniečių ir apylinkės 
lietuvių jaunimas grįžo iš Cle
veland© su antra dovana už 
atsižymėj imtis LDS Naciona- 
liame Bowling Turnamente, į- 
vykusiame gegužės 3 d., Cle
veland, Ohio.

Pirmą dovaną nusivežė chi- 
cagiečiai, bet brooklyniečiai 
dėlto nepraradę vilties seka
muose turnamentuose tą gar
bę paveržti' iš chicagiečių. Jie 
sako, kad chicagiečiai yra pui
kūs sportsmanai, bet jie ir vy
resni toje srityje; Chicagoje 
jau veikę ir lenktyniavę tymai 
prieš brooklyniečių pradėji
mą juos planuoti, kurti, tad, 
kaipo jaunesni, brooklyniečiai 
džiaugiasi galėję gauti antrą 
dovaną ir ketina siekti pirmos 
dovanos ateityje.♦

Nelengvos buvo lenktynės 
už bent kurią dovaną. Ten da
lyvavo apie 30 puikių tymų, 
su apie 250 jaunų bowlininku. 
Tūli atskiri bowlinink'ai būsią 
padarę gerų rekordų’. Atskirų 
asmenų rekordų grįždami ne
galėjo parsivežti dėl jau mi
nėto daugio dalyvavusių, juos 
gaus vėliau savo LDS kuopų 
ir tymų ryšiais, tokiom masi
nėm lenktynėm einant nebuvo 
spėta suskaitliuoti ir pagamin
ti visų rekordų raportus.

Jaunieji sportininkai grįžo 
linksmi lenktynių, pasekmėmis 
ir įsigiję^ naujų pažinčių su ki
tų miestų sportininkais ir jų 
draugais, atvykusiais pamaty
ti turnamentą.

Balandžio 26 d. draugai 
Vilčinskai pasiprašė nuosavan 
naman savo draugus pažįsta
mus ir gimines, kad “pašven
tinti” jų namą, kuris randasi 
458 Suydam St., Brooklyne.
Draugai Vilčinskai pirko sau 

namą jau apie metai ir pusė 
ii1 kai nusipirkę įsikraustė į sa
vo namą, tai keliatas jų drau
gų jiems padarė “suprais” at- 
siveždami pas juos užkandžių, 
ir gėrimų ir pradėjo pas juos 
baliavoti. Tai dabar Vilčins
kai, apsitaisę gražiau savo na
mą ir įsitaisę žemai gražią sa- 
liukę, pasiprašė tuos, kurie 
juos tada užklupo iš nežinių, 
ir kitus savo pažįstamus ir gi
mines pavaišinti ir atsilyginti 
užtai.

Besilinksminant prie užkan
džių ir gėrimų, buvo ir pasi
kalbėjimų, įvairių linkėjimų 
draugam Vilčinskams. Tapo 
prisiminta ir apie Dariaus ir 
Girėno paminklą, kad kas 
kiek gal paaukotų tam tikslui, 
kur ir tapo surinkta $9.00 ir 
priduota Dariaus ir Girėno 
Fondo Komitetui paminklo 
statymui.

Draugams Vilčinskams lin
kėtina gerų pasekmių jų nuo
savam name.

Dalyvavęs.

J. Gasiūnas Išvyko 
Chicagon

Jonas Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius, pereitą šeštadienį 
išvyko Chicagon kaipo rytie
čių atstovas dalyvauti dienraš
čio “Vilnies” suvažiavime, ku
ris įvyks gegužės 11-tą. Ta 
proga jis taip pat pasakys ke
letą prakalbų Chicagoje ir ki
tose kelyje* į vidurvakarius 
esančiose lietuvių kolonijose.

Skelbkites savo biznj dien
rašty j f‘Laisvėj e.”

daktaro ir draugų 
turėjo važiuoti į Ii-

galima šiaip: Mike 
Dll, trečiadieniais,

MIRĖ

lankyti susirinkimus 
kliubo sargyboj. At- 
kad Smetonos centras 
Hitlerį Berlyne, kad

Gegužės 5 d., Samaritan li
goninėje, mirė Joseph Schultz, 
o2 m. amžiaus, gyvenęs 418 
17th St., Brooklyn, N. Y. Jo 
kūnas pašarvotas J. Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Bus palaido
tas ketvirtadienį, geg. (May) 

d., šv. Kryžiaus kapinėse.8

Iš Menkų Uždarbių Dar 
Renka Labdarybei

Brooklyne siekiama sukelti 
$500,000 Didžiojo New Yorko 
Fondui ir dėlto daugelyje ša
pų bei įstaigų daroma spau
dimas į darbininkus apsidėti 
donimis, nors tūli iš jų neuž
dirba tiek, kiek reikalauja 
savos šeimos tinkamas aprūpi
nimas.
Ave, susidarė tokis didelis au
tomobilių judėsis, kad tiesiai 
sunku pereiti gatve. Tai la
bai geras nutarimas.

Senas Kliubo Narys.

Pereita savaitė atsižymėjo 
geresne gyventojų, sveikata, 
ypač mažiau raportuota susir
gimų užkrečiamomis ligomis.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių vyrų ir mo

terų prie “Casing Selectors” (išskir
styti žarniukes). Gera alga. Prašome 
kreiptis pas: Schechter ir Rosen
blatt, Inc., 340 Johnson Ave., Brook
lyn, N. Y. Arba telefonuokite: 
EVergreen 8-0969. (108-111)

Vyrų: dirbti prie vyriškų, gerų 
paltų — kišeniniai. Darbas nuolati
nis.

Moterų: dirbti kaip ‘‘Finisher” 
prie vyriškų, gerų paltų. Darbas 
nuolatinis. Prašome kreiptis prie: 
S. Markowitz, 119 Greene St., New 
York City, N. Y. (108-110)

Reikalinga vyrų dirbti .kaipo kiše
niniai (Pocketmaker) prie gvėros me
džiagos. Darbas nuolatinis. Taipgi 
reikalinga moterų dirbti kaipo “Fi
nisher,” gera medžiaga. Nuolatinis 
darbas. Prašome kreiptis: S. Marko
witz, 119 Green Street, New York 
City, N. Y. (107-112)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 8-tą, 7:30 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj. Visi na
riai dalyvaukite. Bus prakalbų ir 
gegužinės prirengimo komisijų ra
portai. Katrie jaučiatės, kad duok
lės nemokėtos, malonėkite užsimo
kėti, ir pakalbinkite kitus pažįsta
mus, 'kad ir jie taip padarytų. Atsi
veskite naujų narių prirašyti į Liet. 
Literatūros Draugiją. — 1 kuopos 
Organia torius. (108-109)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė lietuviais ap

gyvento] Brooklyno dalyj. Apart mė
sos laikoma ir įvairių groserįo pro
duktų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo sužinosit 
ant vietos. Prašome kreiptis po ant
rašu: <427 Lorimer Street, Brooklyn, 
N. Y. (108.113)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ......... ...
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ..... ...
Ramatų žolės ......... ...
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus sų kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

85c 
60c 
60c
60c 
60c'

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

S3O SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

M

Tas kas tai naujo reiškia "Maloniai 
laukiame bičiuli!" Ir mėgtanu/jam 
ei garėtai kas tai naujo pridėta, 
kad daro naujus draugus, 
taipgi!

Kk

Kas tai NAUJO1 tapo pridėta!
Vist Old Golds pas 
jūsų dabar yra NAUJI / 
Old Golds. Tas A 
pat pažįstamas 
pakelis.

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Gleninore 5-6191

Skelbkites savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8 1158

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’ 
UP-TO-DATE • 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn, N. Y.

gerai Patyrę barberiai

NUO PIRMO IKI PASKUTINIO, kožnas 
dūmas naujo Old Gold suteikia tau naujo 

malonumo! Kas tai naujo tapo pridėta — retas 
importuotas tabakas išimtinio kvapsnio ir pat
rauklaus skonio!

*NAUJA_.. . praizlnls ii Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai Širdies pavidalo padaro garslq|q 
Old Gold's sudėtį net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—IslkOr* 1760

OESOE IOE 3OK

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

MolkeM jbay 
she will never forget!'

J sivaizduokite^k a i p ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu ... taip bega
liniai delikatnu ... k u r j 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių. Nuo 
$29.75 ... dabar jie yra 
išdėti parodymui.

ft D 11 r II THE PRECISION!uKUtN

JEWELER Its AT THEIR BEST;GIFTS FROM YOUR

MONTROSI- 17-j.wel fir*- 
ciiion* mov«n«nt. Pink or 
low gold fillod com, Guildite 

bock ............................$39.74
fRegitfertd Trodt Mork

VERI-THIN’ PETITE-15 
jeweli, pink, whit, or yellow 
gold filled coie......... $29.75

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.
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